ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ตรสสสรหนช ช พลนส ชนปดผมขลงทรนทนทวไป
K Fixed Income Plus Fund-A
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-FIXEDPLUS-A
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรหนช ช
• กองทรนรวมทชทมชนโยบสยเปป ดใหข มชกสรลงทรนในกองทรนรวมอสทนภสยใตข บลจ.เดชยวกนน
• กองทรนรวมทชทมชควสมเสชทยงทนงช ในและตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนรวมตราสารหนท นทททลงททนในตราสารแหหงหนท น ภาครวฐและภาคเอกชน และเงงนฝากทวงในประเทศและตห
น
าง
ประเทศ
• ลงททนในตหางประเทศไมหกกาหนดอวตราสหวน โดยปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมหนขอยกวหา 90% ของมมลคหา
เงงนลงททนตหางประเทศ
• ลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวมซซงท อยมภห ายใตข การบรง หารจวดการไมหเกงน 60% ของมมลคหาทรวพยยสนง สททธงของกอง
ททน
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ นอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note หรซ อ SN) และหรซ อสวญญาซซ นอขาย
ลหวงหนข า (Derivatives) เพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงห หววงใหข ผลประกอบการเคลซทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวหาดวชนทชท นววด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวหาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากวหาหทขนไดข
• ผมขลงททนทททตของการสภาพคลหองในการซซ นอขายไถหถอนหนหวยลงททนไดข ทกท ววนทกาการ โดยจะไดข รวบเงงนคซนภายในววนททท
T+2
• ผมขลงททนควรลงททนในกองททนนท นเปป นระยะเวลาตวงแตห
น 1 ปท ขซ นนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจกานวนเงงนทททแนหนอน หรซ อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคห รบ
• ผมขลงททนทททตของการลงททนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคณ
ท ภาพดทสภาพคลหองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตกทา เนซทองจากกองททนรวมนท นไมหถกม จกากวดโดยกฎเกณฑยใหข ตของลงททนในทรวพยยสนง ดวงกลหาวเชหนเดทยวกวบกองททนรวม
ตลาดเงงน
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสซอชท นชวนฉบวบเตปม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมหเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนนท นไมหไดข ถกม จกากวดโดยกฎเกณฑยใหข ตของลงททนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตกทาเชหนเดทยวกวบกองททนรวมตลาดเงงน เชหน อาจมท
การลงททนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลหองตกทา ซซงท อาจไมหสามารถซซ นอขายตราสารหนท นไดข ในเวลาทททตของการหรซ อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนน
จซงอาจมทความเสททยงสมงกวหากองททนตลาดเงงน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าแฝงหรซ อสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน ทกาใหข
กองททนนท นมทความเสททยงมากกวหากองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง เนซทองจากใชข เงงนลงททนในจกานวนทททนขอยกวหาจซงมทกกาไร/
ขาดททนสมงกวหาการลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง
• กองททนนท นมทการลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวมภายใตข บรง ษวทจวดการเดทยวกวนไดข ไมหเกงน 60% ของ NAV ซซงท อาจกหอใหข เกงดความ
ขวดแยข งทางผลประโยชนย อวนอาจเกงดจากนโยบายการลงททนในหนหวยลงททนภายใตข การจวดการของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน
• กองททนจะลงททนในสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าเพซทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมหนขอยกวหา 90% ของมมลคหาเงงนลงททนตหาง
ประเทศ
• การลงททนในหนหวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวงตควบการลงททนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงงนลงททนคซน
มากกวหาหรซ อนข อยกวหาเงงนทททไดข ลงททนไป ทวงนท
น น ผมขลงททนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวงตควบ
หนหวยลงททนกหอนการตวดสงนใจลงททน
• ในกรณทททมทแนวโนข มวหาจะมทการขายคซนหนหวยลงททนเกงนกวหา 2 ใน 3 ของจกานวนหนหวยลงททนทททจกาหนหายไดข แลข วทวงหมด
น
บรง ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพงนงจในการเลงกกองททนรวม และอาจยกเลงกคกาสวงท ซซ นอขายหนหวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยทดรวบคกาสวงท ดวงกลหาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (credit risk)
credit rating ตาม
national credit rating

credit rating ตาม
international credit

ตกทา

สมง

อวนดวบความนหาเชซทอถซอสหวนใหญหของกองททน

Gov.bond/AAA

ตกทา

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

สมง

อวนดวบความนหาเชซทอถซอสหวนใหญหของกองททน

AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตท : แรเงากรณทททกองททนลงททนในอวนดวบความนหาเชซทอถซอ (credit rating) นวนนเกงนกวหา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
อายทเฉลททยของทรวพยยสนง
ทททลงททน
ความผวนผวนของ
ผลการดกาเนงนงาน (SD)

ตกทา

ตสทสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช
(2.37 ปช )

สมง
3 ปช ถถง 5 ปช

มสกกวส ส 5 ปช

ตกทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม ธนาคาร

สมง

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
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การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตกทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตกทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมหนขอยกวหา 90% ของเงงนลงททนในตหางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อซทน หทๆข น: กม-0.47%
ข ตววต แลกเงงน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
: 3.58%

(% NAV)
เงงนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทหาเงงนฝาก
: 36.89%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรซ อผมขคก นาประกวน : 3.61%
หทขนกมข ตววต แลกเงงน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
26.04%
พวนธบวต:รหรซ
อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
: 30.35%

กลรสมตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
เงงนฝาก หรซ อตราสารเททยบเทหาเงงนฝาก
พวนธบวตรหรซ อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
หทขนกมข ตววต แลกเงงน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปป นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรซ อผมขคก นา
ประกวน
หทขนกมข ตววต แลกเงงน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
อซทน ๆ

(% NAV)
36.89%
30.35%
26.04%
3.61%
3.58%
-0.47%

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
พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
Bank of China (Macau) (BOC) (A1)
Qatar National Bank (QNB) (Aa3)
บมจ.ธนาคารไทยพาณงชยย (SCB) (AA+(tha))

(% NAV)
19.48%
10.81%
9.14%
6.89%
6.05%

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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นสสช หนนกกสรลงทรนตสมอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอ
ตรสสสรหนชใช นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

34.69%

อวนดวบเครดงต

AA/AA(tha)

19.75%

A/A(tha)

12.78%

BBB/BBB(tha)

3.85%

ตกทากวหา BBB

0.14%

unrated

0.00%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

ตรสสสรหนชตช ส สงประเทศ credit rating ตสม international rating scale
AAA

0.00%

อวนดวบเครดงต

AA

10.50%

A

15.78%

BBB

3.01%

ตกทากวหา BBB

0.00%

Unrated

0.00%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
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คส สธรรมเนชยม
* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวนน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

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

สมงสทดไมหเกงน 2.6750

2.40
2.00
1.60

สมงสทดไมหเกงน 1.3910

1.20

สมงสทดไมหเกงน 1.0700

0.80
0.40

เกปบจรงง 0.4914

เกปบจรงง 0.3745

0.00

เกปบจรงง 0.0241 สมงสทดไมหเกงน 0.1070 เกปบจรงง 0.0428 สมงสทดไมหเกงน 0.1070 เกปบจรงง 0.0500

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คหาใชข จหายอซทนๆ

รวมคหาใชข จหาย

หมายเหตท : หากกองททนลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวม ซซงท อยมภห ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรง ษวทจวดการจะ
ไมหคงดธรรมเนทยมการจวดการซก นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยจะเปป นไปตามกรณทตวว อยหาง เชหน กองททนรวมตข นทางมท NAV 1,000 ลข านบาท โดยไดข
จวดสรรการลงททนไปยวงกองททนรวมปลายทางซซงท อยมภห ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลข านบาท โดยคหาธรรมเนทยมการจวดการจะคงดจาก
(1) เงงนลงททน 900 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมตข นทางกกาหนด และ (2) เงงนลงททน 100 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมปลายทางกกาหนด เปป นตข น
คหาใชข จาห ยอซทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาห สทดของกองททน
คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมลม คหาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงททน (Front-end Fee)
คหาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนหวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
ไมหมท

เกปบจรปง
ไมหมท

ไมหมท

ไมหมท

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงททน
คหาธรรมเนทยมอซทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาห ยจรง ง

หมายเหตท : หากกองททนลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวม ซซงท อยมภห ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรง ษวทจวดการจะไมหคงด
ธรรมเนทยมการขายและรวบซซ นอคซนหนหวยลงททนซก นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยกองททนปลายทางจะยกเวข นการเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมการขายและรวบซซ นอคซน
หนหวยลงททนใหข กบว กองททนตข นทาง
คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทหากวบคหาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนหวยลงททนของกองททนตข นทางหรซ อคหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตหอตว ราใดจะสมงกวหา

K-FIXEDPLUS-A
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดกาเนงนการในอดทต มงไดข เปปนสงงท ยซนยวนถซงผลการดกาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชทยของผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 1 - 3
ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (35%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 3 - 7 ปช ของ
สมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (15%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน Mark-to-Market ทชทมช
อนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ A- ขถนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย
(15%) อนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 1 ปช วงเงปนนข อยกวส ส 5 ลข สนบสท เฉลชทยของ 3 ธนสคสรพสณปชยย ขนสดใหญส
ไดข แกส ธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย หลนงหนกภสษช (25%) และดนชนช US Generic
Government 6 Month Yield บวกดข วยคส สเฉลชทยของ Credit Spread ของตรสสสรทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอในระดนบ
BBB อสยร 6 เดสอน ในชส วงระยะเวลสทชทคสส นวณผลตอบแทน ปรน บดข วยตข นทรนกสรปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลก
เปลชทยนเพสทอเทชยบเปป นสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนกสรทสสสนญญสปของกนนควสมเสชทยงดข สน
อนตรสแลกเปลชทยนไมส นขอยกวส ส 90% ของมมลคส สเงปนลงทรนในตส สงประเทศ (10%)
ทนงช นช ช กสรเปลชทยนเกณฑย มสตรฐสนทชทใชข วนดผลกสรดสสเนปนงสนในชส วงแรกอสจทสสใหข ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
รวมดชขนถ 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 คสสเฉลชทยของดนชนชตรสสสรหนชพช นน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 1 - 3 ปช (TBMA 1-3 year
Government Total Return Index) (35%) ดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 3 - 7 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย
(15%) ดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ Aขถนช ไป อสยร 1 - 3 ปช (15%) อนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 1 ปช เฉลชทยประเภทบรคคลธรรมดสของธนสคสรกรร งเทพ,
ธนสคสรกสปกรไทย, และธนสคสรไทยพสณปชยย (25%) และดนชนช US Generic Government 6 Month Yield บวก
ดข วยคส สเฉลชทยของ Credit Spread ของตรสสสรทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอในระดนบ BBB อสยร 6 เดสอน ในชส วงระยะ
เวลสทชทคสส นวณผลตอบแทน ปรน บดข วยตข นทรนกสรปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอเทชยบเปป นสกรลเงปน
บสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนกสรทสสสนญญสปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยนไมส นขอยกวส ส
90% ของมมลคส สเงปนลงทรนในตส สงประเทศ (10%) และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 31 ต.ค. 2562
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป

K-FIXEDPLUS-A
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ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
3.50%

3.30%

3.10%

3.00%
2.50%

1.88%

% ตส อปช

2.00%

1.00%

1.43%

1.41%

1.50%
0.94%

1.82%

0.80%

0.50%
0.00%

2560

2561

2562

กองททน

2563

ดวชนทชท นววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดกาเนงนงานตวงแตห
น วนว จวดตวงกองทท
น
นจนถซงววนทกาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -1.07%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.57% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขถนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Mid Term General Bond
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
K-FIXEDPLUS-A
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท นววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

1.88
1.82
0.84
1.12

1.03
0.59
0.42
0.21

1.55
0.61
0.48
0.23

1.88
1.82
0.84
1.12

2.20
2.12
0.58
0.70

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

2.21
2.10
0.57
0.67

หมายเหตท : * รข อยละตหอปท
วงธทการคกานวณผลการดกาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-FIXEDPLUS-A
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Mid Term General Bond ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-FIXEDPLUS-A
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

1.17

1.78

2.18

2.36

2.19

2.90

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

1.05

1.39

1.87

2.07

1.98

2.63

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

0.89

1.08

1.54

1.83

1.83

2.37

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

0.68

0.72

1.12

1.54

1.52

2.17

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

0.48

0.61

-0.28

1.18

1.04

1.77

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

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

0.16

0.18

0.55

0.49

0.46

0.52

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

0.24

0.27

0.79

0.67

0.59

0.63

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

0.33

0.36

0.92

0.85

0.77

0.71

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

0.40

0.41

1.22

1.00

0.92

0.83

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

0.52

0.53

1.58

1.24

1.07

1.68

K-FIXEDPLUS-A
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมหจาห ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารไทยพาณงชยย

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

2 สงงหาคม 2560

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

35,366.98 ลข านบาท
10.7745 บาท/หนหวย

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

500
มมลคหบาท
าขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน แรก
มม500
ลคหาบาท
ขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน ถวดไป
ทกาการ เวลา
ววททนกทกววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคหาขวนตก
น ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตก
น ทา

ไมหกกาหนด
80,000 ลข านบาท

าการนอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทกนาทกการซซ
500 บาท
500 บาท
ททกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคหาขายคซน

T+2 คซอ 2 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายคซน
(ประกาศNAV T+1 คซนเงงน T+2 เวลา 10.00 น.เปปนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยยสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-FIXEDPLUS-A

คทณฐานวนดร โชลงตกทล (ผมขจดว การกองททนตราสารหนท น), เรงท มบรง หาร 2 สงงหาคม 2560

ยข อนหลวง 1 ปท เทหากวบ 198.14%
(กรณทกองททนจวดตว นงไมหถงซ 1 ปท จะแสดงคหาตวงแตห
น จดว ตวงกองทท
น
น)

12 / 16

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-FIXEDPLUS-A

ธนาคารกสงกรไทย จกากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จกากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จกากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวท ไทยสมททรประกวนชทวงต จกากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมซองไทยประกวนชทวงต จกากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมซองไทยประกวนชทวงต จกากวด (มหาชน) เพซทอลมกคข ายมนงตลงงคย
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงททน ฟงนโนมทนา จกากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงททน โรโบเวลธย จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมงโกข จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตงนาคงนภวทร จกากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรย ส (ประเทศไทย) จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท น จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทงสโกข จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนซหา จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนเซทย ไซรวส จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กงมเอปง (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จกากวด (มหาชน)
13 / 16

บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอรหา จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงททน เวปลธย เมจงก จกากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสงกรไทย จกากวด
ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
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

เนซทองจากกองททนอาจลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวมซซงท อยมภห ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการไดข ไมห
เกงน 60% ของ NAV ดวงนวนน บรง ษวทจวดการจะจวดใหข มทระบบงานทททปของกวนธทรกรรมทททอาจกหอใหข เกงดความขวด
แยข งทางผลประโยชนยอนว อาจเกงดจากนโยบายการลงททนทททเปง ดใหข มทการลงททนในกองททนรวมภายใตข การ
บรง หารจวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพซทอใหข เกงดประโยชนยสงม สทดแกหผข ถม ซอหนหวยลงททนของทวงกองทท
น
นรวมตข น
ทางและกองททนรวมปลายทาง คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกหอใหข เกงดความขวดแยข งทางผล
ประโยชนยไดข ทท www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมหเสนอขายหนหวยลงททนของกองททนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมซองสหรวฐอเมรง กา หรซ อผมขททมทถงทนฐานอยมให นสหรวฐอเมรง กา หรซ อบทคคลซซงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมให นสหรวฐอเมรง กา รวมถซงกองทรวพยยสนง ของบทคคลดวงกลหาวและบรง ษวทหรซ อ
หข างหทขนสหวนซซงท จวดใหข มทขซ นนและดกาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

- การลงททนในหนหวยลงททนไมหใชหการฝากเงงน รวมทวงไมห
น ไดข อยมภห ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมหไดข รวบเงงนลงททนคซนเตปมจกานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงน และอยมภห ายใตข การกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารหางหนวงสซอชท นชวนในการเสนอขายหนหวยลงททนของกองททนรวมนท นมงไดข เปปนการแสดงวหาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนของกองททนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนหวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนสหวนสรทปขข อมมลสกาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดกาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวหาขข อมมลดวงกลหาวถมกตข อง ไมหเปปนเทปจ
และไมหทกาใหข ผข อม ซทนสกาควญผงด

K-FIXEDPLUS-A

14 / 16

คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพงจารณาจากอวนดวบความนหาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพงจารณาจากผลการดกาเนงนงานทททผาห นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นหาลงททน

ระดวบทททตกทากวหา
นหาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

ตกทากวหา
BBB

ตกทากวหา
BBB(tha)

ตกทากวหา
Baa

ตกทากวหา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตกทาทททสดท ทททจะไมหสามารถชการะหนท น
ไดข ตามกกาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถซอวหามทความเสททยงตกทามากทททจะไมหสามารถ
ชการะหนท นไดข ตามกกาหนด
ความเสททยงตกทาทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซงท ขซ นนกวบปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตห
น
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชหน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมหกปจะสมงขซ นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากหอนหนข าจะมทการซซ นอขายในระดวบราคาทททตกทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองททนรวมทททมท portfolio duration ตกทากวหา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คหาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขซ นนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตห
น
างประเทศ เปปนตข น ซซงท พงจารณาไดข จากคหา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาห SD สมง แสดงวหากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตหอมมลคหาของหนหวยลงททน เชหน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารย ในชหวงทททเงงนบาทอหอน แตหขายทกากกาไรในชหวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชหวงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชหวงทททบาทอหอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ นนกวหาเดงมดข วยเชหนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครซท องมซอสกาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลหาว ซซงท ทกาไดข ดงว ตหอไปนท น
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สหวนการปของกวนความเสททยงไวข อยหางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมกห บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมห
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงห ผลกระทบตหอการดกาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลหาว กองททนอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงห ผลกระทบตหออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลหาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงห ผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมซอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลหาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซซ นอขายทรวพยยสนง ของกองททน
โดยคกานวณจากมมลคหาทททตกทากวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซซ นอทรวพยยสนง กวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยยสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผหานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคหาทรวพยยสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองททนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชหน หากกองททนรวมมทคาห
TE ตกทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตกทา ดวงนวนน กองททนรวมนท นจซงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาห TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ตรสสสรหนช ช พลนส ชนปดเพสพอกสรออม
K Fixed Income Plus Fund-SSF
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-FIXEDPLUS-SSF
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรหนช ช • กองทรนรวมเพสพอกสรออม (SSF)
• กองทรนรวมทชพมชนโยบสยเปป ดใหข มชกสรลงทรนในกองทรนรวมอสพนภสยใตข บลจ.เดชยวกนน
• กองทรนรวมทชพมชควสมเสชพยงทนงช ในและตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชพลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน

K-FIXEDPLUS-SSF

1 / 16

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนรวมตราสารหนท นทททลงททนในตราสารแหหงหนท น ภาครวฐและภาคเอกชน และเงงนฝากทวงในประเทศและตห
น
าง
ประเทศ
• ลงททนในตหางประเทศไมหกกาหนดอวตราสหวน โดยปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมหนขอยกวหา 90% ของมมลคหา
เงงนลงททนตหางประเทศ
• ลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวมซซงท อยมภห ายใตข การบรง หารจวดการไมหเกงน 60% ของมมลคหาทรวพยยสนง สททธงของกอง
ททน
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ นอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note หรซ อ SN) และหรซ อสวญญาซซ นอขาย
ลหวงหนข า (Derivatives) เพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน
• กองททน K-FIXEDPLUS-SSF เสนอขายหนหวยลงททนตวงแตห
น วนว ททท 8 พฤษภาคม 2563 เปป นตข นไป
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงห หววงใหข ผลประกอบการเคลซทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวหาดวชนทชท นววด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวหาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากวหาหทขนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถยอมรวบเงซทอนไขเกททยวกวบระยะเวลาในการลงททนไดข ซซงท กปคซอ เมซทอลงททนแลข วตข องถซอหนหวยลงททนไวข ไมห
นข อยกวหา 10 ปท นวบตวงแตห
น วนว ทททซซ นอหนหวยลงททน
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจกานวนเงงนทททแนหนอน หรซ อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคห รบ
• ผมขลงททนทททตของการลงททนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคณ
ท ภาพดทสภาพคลหองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตกทา เนซทองจากกองททนรวมนท นไมหถกม จกากวดโดยกฎเกณฑยใหข ตของลงททนในทรวพยยสนง ดวงกลหาวเชหนเดทยวกวบกองททนรวม
ตลาดเงงน
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชพยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสซอชท นชวนฉบวบเตปม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมหเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชพสสส คนญ
• กองททนนท นไมหไดข ถกม จกากวดโดยกฎเกณฑยใหข ตของลงททนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตกทาเชหนเดทยวกวบกองททนรวมตลาดเงงน เชหน อาจมท
การลงททนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลหองตกทา ซซงท อาจไมหสามารถซซ นอขายตราสารหนท นไดข ในเวลาทททตของการหรซ อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนน
จซงอาจมทความเสททยงสมงกวหากองททนตลาดเงงน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าแฝงหรซ อสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน ทกาใหข
กองททนนท นมทความเสททยงมากกวหากองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง เนซทองจากใชข เงงนลงททนในจกานวนทททนขอยกวหาจซงมทกกาไร/
ขาดททนสมงกวหาการลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง
• กองททนนท นมทการลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวมภายใตข บรง ษวทจวดการเดทยวกวนไดข ไมหเกงน 60% ของ NAV ซซงท อาจกหอใหข เกงดความ
ขวดแยข งทางผลประโยชนย อวนอาจเกงดจากนโยบายการลงททนในหนหวยลงททนภายใตข การจวดการของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน
• กองททนจะลงททนในสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าเพซทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมหนขอยกวหา 90% ของมมลคหาเงงนลงททนตหาง
ประเทศ
• ผมขลงททนควรศซกษาขข อมมลเกททยวกวบสงทธงประโยชนยทางภาษท ททระบทไวข ในคมมห ซอการลงททนในกองททนรวมเพซทอการออม
• ผมขถซอหนหวยลงททนของกองททนจะไมหไดข รวบสงทธงประโยชนยทางภาษท หากไมหปฏงบตว งตามเงซทอนไขการลงททนและจะตข องคซนสงทธงประโยชนย
ทางภาษท ททไดข รวบ พรข อมเงงนเพงทมตามมาตรา 27 แหหงประมวลรวษฎากร
• ผมขถซอหนหวยลงททนจะไมหสามารถนกาหนหวยลงททนของกองททนไปจกาหนหาย จหาย โอน จกานกา หรซ อนกาไปเปป นประกวนไดข
• ในกรณทททมทแนวโนข มวหาจะมทการขายคซนหนหวยลงททนเกงนกวหา 2 ใน 3 ของจกานวนหนหวยลงททนทททจกาหนหายไดข แลข วทวงหมด
น
บรง ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพงนงจในการเลงกกองททนรวม และอาจยกเลงกคกาสวงท ซซ นอขายหนหวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยทดรวบคกาสวงท ดวงกลหาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชพยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชพยงทชพสสส คนญ
ควสมเสชพยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (credit risk)
credit rating ตาม
national credit rating

credit rating ตาม
international credit

ตกทา

สมง

อวนดวบความนหาเชซทอถซอสหวนใหญหของกองททน

Gov.bond/AAA

ตกทา

AA, A

BBB

ตสพสกวส ส BBB

unrated

สมง

อวนดวบความนหาเชซทอถซอสหวนใหญหของกองททน

AAA

AA, A

BBB

ตสพสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตท : แรเงากรณทททกองททนลงททนในอวนดวบความนหาเชซทอถซอ (credit rating) นวนนเกงนกวหา 20% ของ NAV

ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
อายทเฉลททยของทรวพยยสนง
ทททลงททน
ความผวนผวนของ
ผลการดกาเนงนงาน (SD)

ตกทา

ตสพสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช
(2.37 ปช )

สมง
3 ปช ถถง 5 ปช

มสกกวส ส 5 ปช

ตกทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนถพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม ธนาคาร

สมง

> 80%

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชพง (High Country Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
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การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตกทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชพยงจสกกสรเปลชพยนแปลงของอนตรสแลกเปลชพยน (exchange rate risk)
ตกทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมหนขอยกวหา 90% ของเงงนลงททนในตหางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชพลงทรน
อซทน หทๆข น: กม-0.47%
ข ตววต แลกเงงน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
: 3.58%

(% NAV)
เงงนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทหาเงงนฝาก
: 36.89%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรซ อผมขคก นาประกวน : 3.61%
หทขนกมข ตววต แลกเงงน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
26.04%
พวนธบวต:รหรซ
อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
: 30.35%

กลรสมตรสสสรหนชทช พ มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
เงงนฝาก หรซ อตราสารเททยบเทหาเงงนฝาก
พวนธบวตรหรซ อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
หทขนกมข ตววต แลกเงงน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปป นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรซ อผมขคก นา
ประกวน
หทขนกมข ตววต แลกเงงน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
อซทน ๆ

(% NAV)
36.89%
30.35%
26.04%
3.61%
3.58%
-0.47%

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 พ มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
Bank of China (Macau) (BOC) (A1)
Qatar National Bank (QNB) (Aa3)
บมจ.ธนาคารไทยพาณงชยย (SCB) (AA+(tha))

(% NAV)
19.48%
10.81%
9.14%
6.89%
6.05%

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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นสสช หนนกกสรลงทรนตสมอนนดนบควสมนส สเชสพอถสอ
ตรสสสรหนชใช นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

34.69%

อวนดวบเครดงต

AA/AA(tha)

19.75%

A/A(tha)

12.78%

BBB/BBB(tha)

3.85%

ตกทากวหา BBB

0.14%

unrated

0.00%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

ตรสสสรหนชตช ส สงประเทศ credit rating ตสม international rating scale
AAA

0.00%

อวนดวบเครดงต

AA

10.50%

A

15.78%

BBB

3.01%

ตกทากวหา BBB

0.00%

Unrated

0.00%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
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คส สธรรมเนชยม
* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวนน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

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

สมงสทดไมหเกงน 2.6750

2.40
2.00
1.60

สมงสทดไมหเกงน 1.3910

1.20

สมงสทดไมหเกงน 1.0700

0.80
0.40

เกปบจรงง 0.4914

เกปบจรงง 0.3745

0.00

เกปบจรงง 0.0241 สมงสทดไมหเกงน 0.1070 เกปบจรงง 0.0428 สมงสทดไมหเกงน 0.1070 เกปบจรงง 0.0500

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คหาใชข จหายอซทนๆ

รวมคหาใชข จหาย

หมายเหตท : หากกองททนลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวม ซซงท อยมภห ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรง ษวทจวดการจะ
ไมหคงดธรรมเนทยมการจวดการซก นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยจะเปป นไปตามกรณทตวว อยหาง เชหน กองททนรวมตข นทางมท NAV 1,000 ลข านบาท โดยไดข
จวดสรรการลงททนไปยวงกองททนรวมปลายทางซซงท อยมภห ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลข านบาท โดยคหาธรรมเนทยมการจวดการจะคงดจาก
(1) เงงนลงททน 900 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมตข นทางกกาหนด และ (2) เงงนลงททน 100 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมปลายทางกกาหนด เปป นตข น
คหาใชข จาห ยอซทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาห สทดของกองททน
คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมลม คหาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว
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คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงททน (Front-end Fee)
คหาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนหวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
ไมหมท

เกปบจรปง
ไมหมท

ไมหมท

ไมหมท

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงททน
คหาธรรมเนทยมอซทนๆ

ไมหมท

ไมหมท

ตามทททจาห ยจรง ง

หมายเหตท : หากกองททนลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวม ซซงท อยมภห ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรง ษวทจวดการจะไมหคงด
ธรรมเนทยมการขายและรวบซซ นอคซนหนหวยลงททนซก นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยกองททนปลายทางจะยกเวข นการเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมการขายและรวบซซ นอคซน
หนหวยลงททนใหข กบว กองททนตข นทาง
คหาปรวบกรณทขายคซนกหอนระยะเวลาถซอครองทททกกาหนด (Exit Fee) :
- สกาหรวบกรณทถซอครองตกทากวหา 1 ปท : เรท ยกเกปบอวตรา 1.50% ของมมลคหาหนหวยลงททน (ปว จจทบนว ยกเวข นไมหเรท ยกเกปบตวงแตห
น วนว ททท 1 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค.64)
- สกาหรวบกรณทถซอครองตวงแตห
น 1 ปท ขซ นนไป : ไมหเรท ยกเกปบคหาปรวบ
คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
- กรณทเปป นการสวบเปลททยนไปยวง SSF ภายในบลจ.กสงกรไทย : ปว จจทบนว ไมหเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
- กรณทสบว เปลททยนไปยวง SSF บลจ.อซทน : เรท ยกเกปบอวตรา 1.50% ของมมลคหาหนหวยลงททนของววนทกาการลหาสทดกหอนววนทการายการสวบเปลททยนหนหวยลงททน
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดกาเนงนการในอดทต มงไดข เปปนสงงท ยซนยวนถซงผลการดกาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชพยของผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 1 - 3
ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (35%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 3 - 7 ปช ของ
สมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (15%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน Mark-to-Market ทชพมช
อนนดนบควสมนส สเชสพอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ A- ขถนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย
(15%) อนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 1 ปช วงเงปนนข อยกวส ส 5 ลข สนบสท เฉลชพยของ 3 ธนสคสรพสณปชยย ขนสดใหญส
ไดข แกส ธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย หลนงหนกภสษช (25%) และดนชนช US Generic
Government 6 Month Yield บวกดข วยคส สเฉลชพยของ Credit Spread ของตรสสสรทชพมชอนนดนบควสมนส สเชสพอถสอในระดนบ
BBB อสยร 6 เดสอน ในชส วงระยะเวลสทชพคสส นวณผลตอบแทน ปรน บดข วยตข นทรนกสรปของกนนควสมเสชพยงดข สนอนตรสแลก
เปลชพยนเพสพอเทชยบเปป นสกรลเงปนบสท ณ วนนทชพคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนกสรทสสสนญญสปของกนนควสมเสชพยงดข สน
อนตรสแลกเปลชพยนไมส นขอยกวส ส 90% ของมมลคส สเงปนลงทรนในตส สงประเทศ (10%)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
1.40%

1.31%

1.20%
1.00%

0.86%

% ตส อปช

0.80%
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%

2563

กองททน

ดวชนทชท นววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดกาเนงนงานตวงแตห
น วนว จวดตวงกองทท
น
นจนถซงววนทกาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -0.48%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.51% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชพเกปดขถนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสพอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Mid Term General Bond
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชพ 30 ธนนวสคม 2563
K-FIXEDPLUS-SSF
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท นววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

N/A
N/A
N/A
N/A

1.03
0.59
0.41
0.21

1.55
0.61
0.48
0.23

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

1.31
0.86
0.51
0.29

หมายเหตท : * รข อยละตหอปท
เนซทองจากกองททนมทผลการดกาเนงนงานนข อยกวหา 1 ปท ดวงนวนน ผลการดกาเนงนงานตวงแตห
น จดว ตวงกองทท
น
นจะแสดงเปป นผลการดกาเนงนงาน
ทททเกงดขซ นนจรง ง วงธทการคกานวณผลการดกาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Mid Term General Bond ณ วนนทชพ 30 ธนนวสคม 2563
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-FIXEDPLUS-SSF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

1.17

1.78

2.18

2.36

2.19

2.90

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

1.05

1.39

1.87

2.07

1.98

2.63

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

0.89

1.08

1.54

1.83

1.83

2.37

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

0.68

0.72

1.12

1.54

1.52

2.17

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

0.48

0.61

-0.28

1.18

1.04

1.77

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

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

0.16

0.18

0.55

0.49

0.46

0.52

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

0.24

0.27

0.79

0.67

0.59

0.63

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

0.33

0.36

0.92

0.85

0.77

0.71

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

0.40

0.41

1.22

1.00

0.92

0.83

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

0.52

0.53

1.58

1.24

1.07

1.68
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมหจาห ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารไทยพาณงชยย

วนนทชพจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

2 สงงหาคม 2560
ไมหกกาหนด
80,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
439.08 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
10.7748 บาท/หนหวย
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทกาการซซ นอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทกนาทกการซซ
าการซซนอ นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทกาการซซ นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคหบาท
าขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคหาบาท
ขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน ถวดไป
ททกววนทกาการซซ นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววททนกทกววานการขายคซ
ทกาการซซ นอขาย
ททกน.
ววนทกาการซซ นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคหาขวนตก
น ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตก
น ทา

ไมหกกาหนด
ไมหกกาหนด

ระยะเวลาการรวบเงงนคหาขายคซน

T+2 คซอ 2 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายคซน
(ประกาศNAV T+1 คซนเงงน T+2 เวลา 10.00 น.เปปนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยยสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-FIXEDPLUS-SSF

คทณฐานวนดร โชลงตกทล (ผมขจดว การกองททนตราสารหนท น), เรงท มบรง หาร 8 พฤษภาคม 2563

ยข อนหลวง 1 ปท เทหากวบ 198.14%
(กรณทกองททนจวดตว นงไมหถงซ 1 ปท จะแสดงคหาตวงแตห
น จดว ตวงกองทท
น
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-FIXEDPLUS-SSF

ธนาคารกสงกรไทย จกากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จกากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จกากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมซองไทยประกวนชทวงต จกากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงททน ฟงนโนมทนา จกากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงททน โรโบเวลธย จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมงโกข จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตงนาคงนภวทร จกากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรย ส (ประเทศไทย) จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท น จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนซหา จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนเซทย ไซรวส จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กงมเอปง (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เอเชทย เวลทย จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอรหา จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงททน เวปลธย เมจงก จกากวด
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ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสงกรไทย จกากวด
ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

เนซทองจากกองททนอาจลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวมซซงท อยมภห ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการไดข ไมห
เกงน 60% ของ NAV ดวงนวนน บรง ษวทจวดการจะจวดใหข มทระบบงานทททปของกวนธทรกรรมทททอาจกหอใหข เกงดความขวด
แยข งทางผลประโยชนยอนว อาจเกงดจากนโยบายการลงททนทททเปง ดใหข มทการลงททนในกองททนรวมภายใตข การ
บรง หารจวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพซทอใหข เกงดประโยชนยสงม สทดแกหผข ถม ซอหนหวยลงททนของทวงกองทท
น
นรวมตข น
ทางและกองททนรวมปลายทาง คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกหอใหข เกงดความขวดแยข งทางผล
ประโยชนยไดข ทท www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมหเสนอขายหนหวยลงททนของกองททนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมซองสหรวฐอเมรง กา หรซ อผมขททมทถงทนฐานอยมให นสหรวฐอเมรง กา หรซ อบทคคลซซงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมให นสหรวฐอเมรง กา รวมถซงกองทรวพยยสนง ของบทคคลดวงกลหาวและบรง ษวทหรซ อ
หข างหทขนสหวนซซงท จวดใหข มทขซ นนและดกาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

- การลงททนในหนหวยลงททนไมหใชหการฝากเงงน รวมทวงไมห
น ไดข อยมภห ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมหไดข รวบเงงนลงททนคซนเตปมจกานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงน และอยมภห ายใตข การกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารหางหนวงสซอชท นชวนในการเสนอขายหนหวยลงททนของกองททนรวมนท นมงไดข เปปนการแสดงวหาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนของกองททนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนหวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนสหวนสรทปขข อมมลสกาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดกาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวหาขข อมมลดวงกลหาวถมกตข อง ไมหเปปนเทปจ
และไมหทกาใหข ผข อม ซทนสกาควญผงด

K-FIXEDPLUS-SSF
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสชพยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพงจารณาจากอวนดวบความนหาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพงจารณาจากผลการดกาเนงนงานทททผาห นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นหาลงททน

ระดวบทททตกทากวหา
นหาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

ตกทากวหา
BBB

ตกทากวหา
BBB(tha)

ตกทากวหา
Baa

ตกทากวหา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตกทาทททสดท ทททจะไมหสามารถชการะหนท น
ไดข ตามกกาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถซอวหามทความเสททยงตกทามากทททจะไมหสามารถ
ชการะหนท นไดข ตามกกาหนด
ความเสททยงตกทาทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

- ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซงท ขซ นนกวบปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตห
น
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชหน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมหกปจะสมงขซ นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากหอนหนข าจะมทการซซ นอขายในระดวบราคาทททตกทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองททนรวมทททมท portfolio duration ตกทากวหา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คหาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขซ นนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตห
น
างประเทศ เปปนตข น ซซงท พงจารณาไดข จากคหา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาห SD สมง แสดงวหากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชพยงจสกกสรเปลชพยนแปลงของอนตรสแลกเปลชพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตหอมมลคหาของหนหวยลงททน เชหน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารย ในชหวงทททเงงนบาทอหอน แตหขายทกากกาไรในชหวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชหวงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชหวงทททบาทอหอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ นนกวหาเดงมดข วยเชหนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครซท องมซอสกาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลหาว ซซงท ทกาไดข ดงว ตหอไปนท น
- ปของกนนควสมเสชพยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชพยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สหวนการปของกวนความเสททยงไวข อยหางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชพยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมกห บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมห
- ไมส ปของกนนควสมเสชพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน

K-FIXEDPLUS-SSF
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- ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถพง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงห ผลกระทบตหอการดกาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลหาว กองททนอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถพง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงห ผลกระทบตหออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลหาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชพยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถพง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงห ผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมซอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลหาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซซ นอขายทรวพยยสนง ของกองททน
โดยคกานวณจากมมลคหาทททตกทากวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซซ นอทรวพยยสนง กวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยยสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผหานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคหาทรวพยยสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองททนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชหน หากกองททนรวมมทคาห
TE ตกทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตกทา ดวงนวนน กองททนรวมนท นจซงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาห TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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