ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดรวงขข สวดรลทรน พยย
The Ruang Khao Balanced Class
RKBC

• กองทรนรวมผสมแบบกสสหนดสนดสส วนกสรลงทรนในตรสสสรแหส งทรน
• กองทรนรวมทชทมชนโยบสยเปป ดใหข มชกสรลงทรนในกองทรนรวมอสทนภสยใตข บลจ.เดชยวกนน
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนผสมทททลงททนในหทขนประมาณ 35%-65% ของมมลคคาทรวพยยสนส ของกองททน
สควนทททเหลลออาจลงททนในตราสารแหคงหนท น และหรล อเงสนฝาก รวมทวงหลว
น กทรวพยยหรล อทรวพยยสนส อลทนทททไมคขดว ตคอกฎหมาย
ก.ล.ต.
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซล นอขายลควงหนข าเพลทอการเพสทมประสสทธสภาพการบรส หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
• กองททนนท นอาจลงททนในหนควยลงททนของกองททนรวมภายใตข บรส ษวทจวดการเดทยวกวนไดข ไมคจจากวดอวตราสควน
• กองททนจะไมคลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซล นอขายลควงหนข าแฝง (Structured Note) อลทนนอกเหนลอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซล นอขายลควงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมทสทส ธสในการบวงควบไถค
ถอนคลนกคอนกจาหนด (callable) หรล อตราสารหนท นทททผข ถม ลอมทสทส ธสเรท ยกใหข ผข อม อกชจาระหนท นคลนกคอนกจาหนด (puttable) โดยมท
การกจาหนดผลตอบแทนไวข อยคางแนคนอนหรล อเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบท นยของสถาบวนการเงสนหรล ออวตรา
ดอกเบท นยอลทน และไมคมทการกจาหนดเงลทอนไขการจคายผลตอบแทนทททอขางอสงกวบปว จจวยอข างอสงอลทนเพสทมเตสม
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงค หววงใหข ผลประกอบการสมงกวคาดวชนทชท นววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพสทมสมงขซ นนหรล อลดลงจนตจทา
กวคามมลคคาทททลงททนและทจาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงแตค
น 3 ปท ขซ นนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจจานวนเงสนทททแนคนอน หรล อรวกษาเงสนตข นใหข อยมคค รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสลอชท นชวนฉบวบเตปม หรล อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรส ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมคเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซล นอขายลควงหนข าเพลทอการเพสทมประสสทธสภาพการบรส หารการลงททน ทจาใหข กองททนนท นมทความเสททยงมากกวคา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอสงโดยตรง เนลทองจากใชข เงสนลงททนในจจานวนทททนขอยกวคาจซงมทกจาไร/ขาดททนสมงกวคาการลงททนใน
หลวกทรวพยยอขางอสงโดยตรง
• กองททนนท นมทการลงททนในหนควยลงททนของกองททนรวมภายใตข บรส ษวทจวดการเดทยวกวนไมคจจากวดอวตราสควน ซซงท อาจกคอใหข เกสดความขวดแยข ง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกสดจากนโยบายการลงททนในหนควยลงททนภายใตข การจวดการของบรส ษวทจวดการเดทยวกวน
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซล นอขายลควงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมท
สสทธสในการบวงควบไถคถอนคลนกคอนกจาหนด (callable) หรล อตราสารหนท นทททผข ถม ลอมทสทส ธสเรท ยกใหข ผข อม อกชจาระหนท นคลนกคอนกจาหนด (puttable)
ซซงท มทความเสททยงมากกวคาการลงททนในตราสารหนท นทววท ไป
• ในกรณทททมทแนวโนข มวคาจะมทการขายคลนหนควยลงททนเกสนกวคา 2 ใน 3 ของจจานวนหนควยลงททนทททจจาหนคายไดข แลข วทวงหมด
น
บรส ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพสนสจในการเลสกกองททนรวม และอาจยกเลสกคจาสวงท ซล นอขายหนควยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรล อหยทดรวบคจาสวงท ดวงกลคาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดจาเนสนงาน (SD)

ตจทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวคา 10% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตจทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อลทน ๆ : -0.17%
เงสนฝาก
หรล อตราสารเททยบเทคาเงสนฝาก
: 0.91%
หทขนกมข ตววต แลกเงสน
หรล อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรส การทางการเงสน
: 2.29%
พวนธบวตรหรล อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวสสาหกสจ
กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน
: 17.61%

(% NAV)
หทขนกมข ตววต แลกเงสน
หรล อตราสารหนท นทททออกโดยบรส ษวทเอกชน
: 17.88%

หทขน : 61.48%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ขนสคงและโลจสสตสกสย
ธนาคาร
พวฒนาอสวงหารส มทรวพยย
พาณสชยย
กลทมค หลวกทรวพยยอลทน ๆ

(% NAV)
14.37%
6.50%
5.87%
5.44%
5.16%
24.14%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ทคาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.ไมเนอรย อสนเตอรย เนชวนท แนล (MINT)
บมจ.เคซทอท อทเลคโทรนสคสย (KCE)
บมจ.ไทยออยลย (TOP)

(% NAV)
5.55%
4.46%
3.25%
3.16%
2.65%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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กลรสมตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
หทขนกมข ตววต แลกเงสน หรล อตราสารหนท นทททออกโดยบรส ษวทเอกชน
พวนธบวตรหรล อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวสสาหกสจ กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน
หทขนกมข ตววต แลกเงสน หรล อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรส การทางการเงสน
เงสนฝาก หรล อตราสารเททยบเทคาเงสนฝาก
อลทน ๆ

(% NAV)
17.88%
17.61%
2.29%
0.91%
-0.17%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรธนาคารแหคงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
บมจ.เบอรย ลท ยทคเกอรย (BJC) (A+)
บมจ.อมตะ คอรย ปอเรชวน (AMATA) (A-)
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) (AA)

(% NAV)
10.33%
7.28%
2.76%
1.92%
1.52%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คคาธรรมเนทยมมทผลกระทบตคอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวนน คทณควรพสจารณาการเรท ยกเกปบคคาธรรมเนทยมดวงกลคาวกคอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
2.80

สมงสทดไมคเกสน 2.4022

2.40
2.00
1.60
1.20

เกปบจรสง 1.0700 สมงสทดไมคเกสน 1.0700

สมงสทดไมคเกสน 1.0700

เกปบจรสง 1.3012

0.80
0.40
0.00

เกปบจรสง 0.0428

การจวดการ

สมงสทดไมคเกสน 0.1338 เกปบจรสง 0.1284 สมงสทดไมคเกสน 0.1284 เกปบจรสง 0.0600

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คคาใชข จคายอลทนๆ

รวมคคาใชข จคาย

หมายเหตท : - หากกองททนลงททนในหนควยลงททนของกองททนรวม หรล อกองททนรวมอสวงหารส มทรวพยย (กอง1) หรล อหนควยทรวสตยของทรวสตยเพลทอการลงททนใน
อสวงหารส มทรวพยย (REITs) หรล อกองททนรวมโครงสรข างพล นนฐาน ซซงท อยมภค ายใตข การบรส หารของบรส ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรส ษวทจวดการจะไมค
คสดธรรมเนทยมการจวดการซจ นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยจะเปป นไปตามกรณทตวว อยคาง เชคน กองททนรวมตข นทางมท NAV 1,000 ลข านบาท โดยไดข จดว
สรรการลงททนไปยวงกองททนรวมปลายทางซซงท อยมภค ายใตข การบรส หารของบรส ษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลข านบาท โดยคคาธรรมเนทยมการจวดการจะคสดจาก (1)
เงสนลงททน 900 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมตข นทางกจาหนด และ (2) เงสนลงททน 100 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมปลายทางกจาหนด เปป นตข น
- คคาใชข จาค ยอลทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาค สทดของกองททน
- คคาธรรมเนทยมดวงกลคาวรวมภาษทมลม คคาเพสทม ภาษทธรท กสจเฉพาะหรล อภาษทอลทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คคาธรรมเนทยมการขายหนควยลงททน (Front-end Fee)
คคาธรรมเนทยมการรวบซล นอคลนหนควยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
1.00%

เกปบจรปง
0.50%

0.50%

0.50%

คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนควยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพสทมเตสม

คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนควยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพสทมเตสม

คคาธรรมเนทยมการโอนหนควยลงททน
คคาธรรมเนทยมอลทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาค ยจรส ง

หมายเหตท : - หากกองททนลงททนในหนควยลงททนของกองททนรวม หรล อกองททนรวมอสวงหารส มทรวพยย (กอง1) หรล อหนควยทรวสตยของทรวสตยเพลทอการลงททนในอสวงหารส ม
ทรวพยย (REITs) หรล อกองททนรวมโครงสรข างพล นนฐาน ซซงท อยมภค ายใตข การบรส หารของบรส ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรส ษวทจวดการจะไมคคสดธรรมเนทยมการขาย
และรวบซล นอคลนหนควยลงททนซจ นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยกองททนปลายทางจะยกเวข นการเรท ยกเกปบคคาธรรมเนทยมการขายและรวบซล นอคลนหนควยลงททนใหข กบว กอง
ททนตข นทาง
- คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทคากวบคคาธรรมเนทยมการรวบซล นอคลนหนควยลงททนของกองททนตข นทางหรล อคคาธรรมเนทยมการขายหนควยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตคอตว ราใดจะสมงกวคา

RKBC
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดจาเนสนการในอดทต มสไดข เปปนสสงท ยลนยวนถซงผลการดจาเนสนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยย แหส งประเทศไทย (50%) ผลตอบ
แทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (20%) ดนชนชตรสสสรหนช ช
ภสครน ฐระยะสนนช (Short-term Government Bond Index) (15%) และผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สค
เอกชน Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ A- ขนนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของ
สมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (15%)
ทนงช นช ช กสรเปลชทยนเกณฑย มสตรฐสนทชทใชข วนดผลกสรดสสเนปนงสนในชส วงแรกอสจทสสใหข ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
รวมดชขนน ช เมสทอเปรช ยบเทชยบตนวชชวช นดมสตรฐสน เนสทองจสกตรสสสรหนชทช ท กช องทรนลงทรนบสงสส วนไมส มชภสระภสษช ขณะทชทตนว
ชชวช นดมสตรฐสนใหมส คสส นวณจสกสมมตปฐสนตรสสสรหนชทช งน ช หมดเสชยภสษช
* กส อนวนนทชท 31 ต.ค. 2562 ใชข ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยย แหส งประเทศไทย (50%) Total Return of
Government Bond Index อสยร 1-3 ปช (20%)Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index
(15%) และTotal Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index อสยร 1-3 ปช (A-ขนนช ไป) (15%) และไดข เชสทอมตส อ
กนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 31 ต.ค. 2562
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
24.00%

21.85%
20.54%

20.00%
16.00%

% ตส อปช

12.00%

9.52%

8.00%

9.51%
3.43% 3.69%

0.19%

0.00%
-8.00%

11.20%

4.45%

4.00%
-4.00%

14.16%
12.40%

12.36%

-0.23%

-1.63%

-4.25%
2554

2555

2556

2557

-4.02%

2558

กองททน

-1.06% -0.72%

-3.28%
2559

2560

-7.15%

2561

2562

2563

ดวชนทชท นววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดจาเนสนงานตวงแตค
น วนว จวดตวงกองทท
น
นจนถซงววนทจาการสทดทข ายของปท ปฏสทสนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -24.93%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 10.27% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Moderate Allocation

RKBC
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YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *

-1.06
-0.72
18.06
14.94

10.98
8.83
15.08
11.49

6.36
5.05
13.08
9.56

-1.06
-0.72
18.06
14.94

-1.68
-0.14
11.80
9.66

3.82
4.15
10.27
8.27

4.27
5.20
10.37
8.45

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
RKBC
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท นววด *

3.86
N/A**
14.91
N/A**

หมายเหตท : * รข อยละตคอปท
** ผลตอบแทนของตววชท นววดในชควงเวลาตวงแตค
น จดว ตวงกองทท
น
นแสดงคคา N/A เนลทองจากไมคมทขขอมมลตววชท นววดทททเปป นดวชนทผลตอบแทนรวม
(Total Return Index) ในชควงระยะเวลาดวงกลคาว
วสธทการคจานวณผลการดจาเนสนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนสนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรส ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Moderate Allocation ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน RKBC
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

11.73

10.40

7.60

2.81

4.34

7.27

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

8.59

6.07

1.33

1.07

3.17

4.58

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

6.52

3.46

-3.31

-1.30

2.58

3.96

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

4.26

0.28

-5.72

-3.23

1.49

3.10

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

0.27

-1.34

-11.98

-6.63

-0.24

2.31

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

4.11

4.43

6.86

6.31

5.43

6.78

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

6.59

5.98

9.99

8.55

6.93

8.74

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

8.83

8.29

12.20

10.00

8.56

10.15

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

13.49

11.41

15.16

11.91

10.61

11.73

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

18.46

16.30

19.48

14.52

12.47

14.39
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมคจาค ยเงสนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

12 มทนาคม 2539

ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทจาการ เวลา
น. - 15.30

212.82 ลข านบาท
25.5738 บาท/หนควย

500 บาท
500 บาท
ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500
มมลคคบาท
าขวนตจ
น ทาของการซล นอครวงน แรก
มม500
ลคคาบาท
ขวนตจ
น ทาของการซล นอครวงน ถวดไป
ทจาการ เวลา
ววททนกทจววานการขายคล
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคคาขวนตจ
น ทาของการขายคลน
ยอดคงเหลลอขวนตจ
น ทา

ไมคกจาหนด
10,000 ลข านบาท

าการนอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทจนาทจการซล
500 บาท
500 บาท
ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงสนคคาขายคลน

T+3 คลอ 3 ววนทจาการหลวงจากววนทจารายการขายคลน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคคาทรวพยยสนส รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน

คทณภารดท มทณทสทส ธสธ และคทณจรส ยา พสมลไพบมลยย (ผมขจดว การกองททนมวลตสแอสเซท), เรสท มบรส หาร 4 มกราคม
2564

อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยข อนหลวง 1 ปท เทคากวบ 184.24%

RKBC

(กรณทกองททนจวดตว นงไมคถงซ 1 ปท จะแสดงคคาตวงแตค
น จดว ตวงกองทท
น
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

RKBC

ธนาคารกสสกรไทย จจากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทสสโกข จจากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสสน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จจากวด (มหาชน)
บรส ษวท เมลองไทยประกวนชทวสต จจากวด (มหาชน)
บรส ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซล นอขายหนควยลงททน ฟสนโนมทนา จจากวด
บรส ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซล นอขายหนควยลงททน โรโบเวลธย จจากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมสโกข จจากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย กสสกรไทย จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตสนาคสนภวทร จจากวด(มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จจากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จจากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วสคเคอรย ส (ประเทศไทย) จจากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท น จจากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย ทสสโกข จจากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณสชยย จจากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสสน จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย ฟสนวนซคา จจากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย ฟสนวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย ฟสลลสป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กสมเอปง (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จจากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จจากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย ไอรคา จจากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จจากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จจากวด
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บรส ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซล นอขายหนควยลงททน เวปลธย เมจสก จจากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรส ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสสกรไทย จจากวด
ทททอยมค : 400/22 อาคารธนาคารกสสกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธสน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

เนลทองจากกองททนอาจลงททนในหนควยลงททนของกองททนรวมซซงท อยมภค ายใตข การบรส หารของบรส ษวทจวดการไดข ไมค
จจากวดอวตราสควน ดวงนวนน บรส ษวทจวดการจะจวดใหข มทระบบงานทททปของกวนธทรกรรมทททอาจกคอใหข เกสดความขวดแยข ง
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กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสสทธสททจะไมคเสนอขายหนควยลงททนของกองททนกวบหรล อเพลทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรส กา พลเมลองสหรวฐอเมรส กา หรล อผมขททมทถสทนฐานอยมใค นสหรวฐอเมรส กา หรล อบทคคลซซงท
โดยปกตสมทถสทนทททอยมใค นสหรวฐอเมรส กา รวมถซงกองทรวพยยสนส ของบทคคลดวงกลคาวและบรส ษวทหรล อ
หข างหทขนสควนซซงท จวดใหข มทขซ นนและดจาเนสนกสจกรรมในสหรวฐอเมรส กา

- การลงททนในหนควยลงททนไมคใชคการฝากเงสน รวมทวงไมค
น ไดข อยมภค ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงสนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมคไดข รวบเงสนลงททนคลนเตปมจจานวน
- ไดข รวบอนทมตว สจดว ตวงน และอยมภค ายใตข การกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต
- การพสจารณารคางหนวงสลอชท นชวนในการเสนอขายหนควยลงททนของกองททนรวมนท นมสไดข เปปนการแสดงวคาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสลอชท นชวนของกองททนรวม หรล อ ไดข ประกวนราคาหรล อผลตอบแทนของหนควยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรส ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสลอชท นชวนสควนสรทปขข อมมลสจาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผสดชอบในการดจาเนสนการของกองททนรวมและขอรวบรองวคาขข อมมลดวงกลคาวถมกตข อง ไมคเปปนเทปจ
และไมคทจาใหข ผข อม ลทนสจาควญผสด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพสจารณาจากอวนดวบความนคาเชลทอถลอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท น โดยพสจารณาจากผลการดจาเนสนงานทททผาค นมาและฐานะการเงสน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยคอ ดวงตคอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นคาลงททน

ระดวบทททตจทากวคา
นคาลงททน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมคสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

ตจทากวคา
BBB

ตจทากวคา
BBB(tha)

ตจทากวคา
Baa

ตจทากวคา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมคสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

อวนดวบเครดสตสมงทททสดท มทความเสททยงตจทาทททสดท ทททจะไมคสามารถชจาระหนท น
ไดข ตามกจาหนด
อวนดวบเครดสตรองลงมาและถลอวคามทความเสททยงตจทามากทททจะไมคสามารถ
ชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด
ความเสททยงตจทาทททจะไมคสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกสดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซงท ขซ นนกวบปว จจวยภายนอก เชคน สภาวะเศรษฐกสจการลงททน
ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตค
น
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทสศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชคน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงสนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมคกปจะสมงขซ นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากคอนหนข าจะมทการซล นอขายในระดวบราคาทททตจทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนส ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชสญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวคากองททนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวคา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คคาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพสทมขซ นนหรล อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชคน สภาวะเศรษฐกสจการลงททน ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตค
น
างประเทศ เปปนตข น ซซงท พสจารณาไดข จากคคา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาค SD สมง แสดงวคากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตคอมมลคคาของหนควยลงททน เชคน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงสนดอลลารย ในชควงทททเงสนบาทอคอน แตคขายทจากจาไรในชควงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงสนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชควงทททบาทแขปงและขายทจากจาไรในชควงทททบาทอคอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ นนกวคาเดสมดข วยเชคนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครลท องมลอสจาควญในการบรส หารความเสททยงดวง
กลคาว ซซงท ทจาไดข ดงว ตคอไปนท น
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมคมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สควนการปของกวนความเสททยงไวข อยคางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมกค บว ดทลยพสนสจของผมขจดว การกองททนรวมในการพสจารณาวคาจะปของกวนความเสททยงหรล อไมค
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกสดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวคา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกสดเหตทการณยททสงค ผลกระทบตคอการดจาเนสนงาน ฐานะทางการเงสน
หรล อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลคาว กองททนอาจมทผลการดจาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวคากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกสดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกสดเหตทการณยททสงค ผลกระทบตคออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลคาวอาจมทผลการดจาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวคากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกสดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกสดเหตทการณยททสงค ผลกระทบตคอประเทศดวงกลคาว เชคน การเมลอง
เศรษฐกสจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลคาวอาจมทผลการดจาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวคา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรส มาณการซล นอขายทรวพยยสนส ของกองททน
โดยคจานวณจากมมลคคาทททตจทากวคาระหวคางผลรวมของมมลคคาการซล นอทรวพยยสนส กวบผลรวมของมมลคคาการขายทรวพยยสนส ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผคานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคคาทรวพยยสนส สททธสเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสควนตคางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสสทธสภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองททนรวมวคามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชคน หากกองททนรวมมทคาค
TE ตจทา แสดงวคา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตจทา ดวงนวนน กองททนรวมนท นจซงมทประสสทธสภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอสง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาค TE สมง แสดงวคาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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