รองรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

หนรงสสอชลชล วนสส วนสรท ปขข อมมลสสสครญ
บรปษรทหลรกทรร พยซ จรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนททจรปต : ไดข รรบกสรรร บรอง CAC

กองททนเปป ดเค บสลสนซซ เพสพอกสรเลลยล งชลพ
K Balanced RMF
KBLRMF

• กองททนรวมผสมแบบกสสหนดสรดสส วนกสรลงททนในตรสสสรแหส งททน
• กองททนรวมทลพมลนโยบสยเปป ดใหข มลกสรลงททนในกองททนรวมอสพนภสยใตข บลจ.เดลยวกรน
• กองททนรวมเพสพอกสรเลลยล งชลพ (RMF)
• ไมส มลกสรลงททนในตส สงประเทศ
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสส วนของประเภททรร พยซ สปนทลพลงททน
คส สธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
KBLRMF
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองททน RMF ทททลงททนในหทขนและตราสารหนท น โดยลงททนในหทขนไมมเกกน 40% ของมมลคมาทรวพยยสนก สททธกของกองททน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ นอขายลมวงหนข าเพซทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรก หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
• กองททนนท นอาจลงททนในหนมวยลงททนของกองททนรวมภายใตข บรก ษวทจวดการเดทยวกวนไดข ไมมจจากวดอวตราสมวน
• กองททนจะไมมลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซ นอขายลมวงหนข าแฝง (Structured Note) อซทนนอกเหนซอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ นอขายลมวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมทสทก ธกในการบวงควบไถม
ถอนคซนกมอนกจาหนด (callable) หรซ อตราสารหนท นทททผข ถม ซอมทสทก ธกเรท ยกใหข ผข อม อกชจาระหนท นคซนกมอนกจาหนด (puttable) โดยมท
การกจาหนดผลตอบแทนไวข อยมางแนมนอนหรซ อเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบท นยของสถาบวนการเงกนหรซ ออวตรา
ดอกเบท นยอซทน และไมมมทการกจาหนดเงซทอนไขการจมายผลตอบแทนทททอขางอกงกวบปว จจวยอข างอกงอซทนเพกทมเตกม
กลยททธซ ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มทงม หววงใหข ผลประกอบการสมงกวมาดวชนทชท นววด (Active management strategy)
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการลงททนระยะยาวเพซทอใชข ในววยเกษท ยณ โดยผมขลงททนจะไดข รวบสกทธกประโยชนยทางภาษท เมซทอปฏกบตว กตาม
เงซทอนไขการลงททน
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพกทมสมงขซ นนหรซ อลดลงจนตจทา
กวมามมลคมาทททลงททนและทจาใหข ขาดททนไดข
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจจานวนเงกนทททแนมนอน หรซ อรวกษาเงกนตข นใหข อยมคม รบ
ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสซอชท นชวนฉบวบเตปม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรก ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมมเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท นดทพอ
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลพสสส ครญ
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ นอขายลมวงหนข าเพซทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรก หารการลงททน ทจาใหข กองททนนท นมทความเสททยงมากกวมา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอกงโดยตรง เนซทองจากใชข เงกนลงททนในจจานวนทททนขอยกวมาจซงมทกจาไร/ขาดททนสมงกวมาการลงททนใน
หลวกทรวพยยอขางอกงโดยตรง
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซ นอขายลมวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมท
สกทธกในการบวงควบไถมถอนคซนกมอนกจาหนด (callable) หรซ อตราสารหนท นทททผข ถม ซอมทสทก ธกเรท ยกใหข ผข อม อกชจาระหนท นคซนกมอนกจาหนด (puttable)
ซซงท มทความเสททยงมากกวมาการลงททนในตราสารหนท นทววท ไป
• ผมขลงททนควรศซกษาขข อมมลเกททยวกวบสกทธกประโยชนยทางภาษท ททระบทไวข ในคมมม ซอการลงททนในกองททนรวมเพซทอการเลท นยงชทพ
• ผมขถซอหนมวยลงททนของกองททน RMF จะไมมไดข รวบสกทธกประโยชนยทางภาษท หากไมมปฏกบตว กตามเงซทอนไขการลงททนและจะตข องคซนสกทธก
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงกนเพกทมตามมาตรา 27 แหมงประมวลรวษฎากรดข วย
• หนมวยลงททนของกองททน RMF นท นจะนจาไปจจาหนมาย,จมาย,โอน,จจานจาหรซ อนจาไปเปป นประกวนมกไดข
• กองททนนท นมทการลงททนในหนมวยลงททนของกองททนรวมภายใตข บรก ษวทจวดการเดทยวกวนไมมจจากวดอวตราสมวน ซซงท อาจกมอใหข เกกดความขวดแยข ง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกกดจากนโยบายการลงททนในหนมวยลงททนภายใตข การจวดการของบรก ษวทจวดการเดทยวกวน
• ในกรณทททมทแนวโนข มวมาจะมทการขายคซนหนมวยลงททนเกกนกวมา 2 ใน 3 ของจจานวนหนมวยลงททนทททจจาหนมายไดข แลข วทวงหมด
น
บรก ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพกนกจในการเลกกกองททนรวม และอาจยกเลกกคจาสวงท ซซ นอขายหนมวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยทดรวบคจาสวงท ดวงกลมาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลพยงทลพสสส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยซ (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดจาเนกนงาน (SD)

ตจทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตจทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ล www.kasikornasset.com
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สรดสส วนของประเภททรร พยซ สปนทลพลงททน
อซทน ๆ : -0.05%
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงกนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรซ อผมขคจ นาประกวน : 0.68%

(% NAV)
หทขนกมข ตววต แลกเงกน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรก ษวทเอกชน
: 30.93%

เงกนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทมาเงกนฝาก
: 2.17%
หทขนกมข ตววต แลกเงกน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรก การทางการเงกน
: 3.99%
พวนธบวตรหรซ อตราสารหนท
น
รวฐบาล รวฐวกสาหกกจ
กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน
: 25.44%

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ธนาคาร
ขนสมงและโลจกสตกกสย
พาณกชยย
พวฒนาอสวงหารก มทรวพยย
กลทมม หลวกทรวพยยอซทน ๆ

หทขน : 36.84%

(% NAV)
8.04%
3.94%
3.93%
3.23%
3.16%
14.54%

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

หลรกทรร พยซ หรส อตรสสสรททนทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.เคซทอท อทเลคโทรนกคสย (KCE)
บมจ.ไมเนอรย อกนเตอรย เนชวนท แนล (MINT)
บมจ.ธนาคารกสกกรไทย (KBANK)

(% NAV)
3.22%
2.64%
2.22%
1.97%
1.94%

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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กลทสมตรสสสรหนลทล พ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
หทขนกมข ตววต แลกเงกน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรก ษวทเอกชน
พวนธบวตรหรซ อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวกสาหกกจ กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน
หทขนกมข ตววต แลกเงกน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรก การทางการเงกน
เงกนฝาก หรซ อตราสารเททยบเทมาเงกนฝาก
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงกนเปป นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรซ อผมขคจ นา
ประกวน
อซทน ๆ

(% NAV)
30.93%
25.44%
3.99%
2.17%
0.68%
-0.05%

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

หลรกทรร พยซ หรส อตรสสสรหนลทล พ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
พวนธบวตรธนาคารแหมงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
บมจ.เบทาโกร (BTG) (A-)
บมจ.เบอรย ลท ยทคเกอรย (BJC) (A+)
บมจ. ทางดมวนและรถไฟฟขากรทงเทพ (BEM) (A)

(% NAV)
12.82%
12.62%
2.98%
2.29%
2.21%

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 สธรรมเนลยม
* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวนน คทณควรพกจารณาการเรท ยกเกปบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงททน *

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
2.80

สมงสทดไมมเกกน 2.4343

2.40
2.00

เกปบจรกง 2.0409

เกปบจรกง 1.8725 สมงสทดไมมเกกน 1.8725

1.60
1.20

สมงสทดไมมเกกน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกปบจรกง 0.0300 สมงสทดไมมเกกน 0.1070

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนย

เกปบจรกง 0.1284 สมงสทดไมมเกกน 0.1338

นายทะเบทยน

เกปบจรกง 0.0100

คมาใชข จมายอซทนๆ

รวมคมาใชข จมาย

หมายเหตท : หากกองททนลงททนในหนมวยลงททนของกองททนรวม หรซ อกองททนรวมอสวงหารก มทรวพยย (กอง1) หรซ อหนมวยทรวสตยของทรวสตยเพซทอการลงททนใน
อสวงหารก มทรวพยย (REITs) หรซ อกองททนรวมโครงสรข างพซ นนฐาน ซซงท อยมภม ายใตข การบรก หารของบรก ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรก ษวทจวดการจะไมม
คกดธรรมเนทยมการจวดการซจ นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยจะเปป นไปตามกรณทตวว อยมาง เชมน กองททนรวมตข นทางมท NAV 1,000 ลข านบาท โดยไดข จดว
สรรการลงททนไปยวงกองททนรวมปลายทางซซงท อยมภม ายใตข การบรก หารของบรก ษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลข านบาท โดยคมาธรรมเนทยมการจวดการจะคกดจาก (1)
เงกนลงททน 900 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมตข นทางกจาหนด และ (2) เงกนลงททน 100 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมปลายทางกจาหนด เปป นตข น
คมาใชข จาม ยอซทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาม สทดของกองททน
คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมลม คมาเพกทม ภาษทธรท กกจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว
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คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอล ขสย)
รสยกสร
คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงททน (Front-end Fee)
คมาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนมวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสทดไมส เกปน
ไมมมท

เกปบจรปง
ไมมมท

2.00%

ยกเวข น

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงททน
คมาธรรมเนทยมอซทนๆ

ไมมมท

ไมมมท

ตามทททจาม ยจรก ง

หมายเหตท : หากกองททนลงททนในหนมวยลงททนของกองททนรวม หรซ อกองททนรวมอสวงหารก มทรวพยย (กอง1) หรซ อหนมวยทรวสตยของทรวสตยเพซทอการลงททนในอสวงหารก มทรวพยย
(REITs) หรซ อกองททนรวมโครงสรข างพซ นนฐาน ซซงท อยมภม ายใตข การบรก หารของบรก ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรก ษวทจวดการจะไมมคกดธรรมเนทยมการขายและรวบ
ซซ นอคซนหนมวยลงททนซจ นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยกองททนปลายทางจะยกเวข นการเรท ยกเกปบคมาธรรมเนทยมการขายและรวบซซ นอคซนหนมวยลงททนใหข กบว กองททนตข น
ทาง
คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
- กรณทททเปป นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสกกรไทย : ปว จจทบนว ไมมเรท ยกเกปบคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
- กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อซทน : อวตราไมมเกกน 1.00% ของมมลคมาหนมวยลงททนของววนทจาการลมาสทดกมอนววนทจารายการสวบเปลททยนหนมวยลงททน ปว จจทบนว เรท ยกเกปบคมา
ธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคมาหนมวยลงททนของววนทจาการลมาสทดกมอนววนทจารายการสวบเปลททยนหนมวยลงททน
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดจาเนกนการในอดทต มกไดข เปปนสกงท ยซนยวนถซงผลการดจาเนกนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ คส สเฉลลพยของดรชนลผลตอบแทนรวมตลสดหลรกทรร พยซ แหส งประเทศไทย
(30%) อรตรสดอกเบลยล เงปนฝสกประจสส 1 ปล เฉลลพยประเภทบทคคลธรรมดสวงเงปน 1 ลข สนบสท ของธนสคสรกรท งเทพ,
ธนสคสรกสปกรไทย, และธนสคสรไทยพสณปชยซ (25%) ผลตอบแทนรวมของดรชนลพนร ธบรตรรร ฐบสลอสยท 1 - 3 ปล ของ
สมสคมตลสดตรสสสรหนลไล ทย (20%) ผลตอบแทนรวมของดรชนลตรสสสรหนลภล สคเอกชน Mark-to-Market ทลพมล
อรนดรบควสมนส สเชสพอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดรบ A- ขนนล ไป อสยท 1 - 3 ปล (15%) และผลตอบแทนรวมของดรชนล
พรนธบรตรรร ฐบสลอสยท 3 - 7 ปล ของสมสคมตลสดตรสสสรหนลไล ทย (10%)
* กส อนวรนทลพ 1 ก.พ. 2560 ใชข คสสเฉลลพยของดรชนลผลตอบแทนรวมตลสดหลรกทรร พยซ (SET TRI) ผลตอบแทนรวมของ
ดรชนลพนร ธบรตรรร ฐบสล ของสมสคมตลสดตรสสสรหนลไล ทย และอรตรสดอกเบลยล เงปนฝสกประจสส 1 ปล เฉลลพยของธนสคสร
กรท งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยซ และไดข เชสพอมตส อกรบดรชนลชลวรดปร จจทบรนตรงล แตส วรนทลพ 1 ก.พ.
2560
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
24.00%

20.54%

20.00%
16.00%

13.28%

% ตส อปล

8.11%

8.00%

4.45%

4.00%

4.32%

6.75% 7.04%
2.81% 3.56%

0.13%

0.00%

-0.23%

-4.00% -2.47%
-8.00%

12.40%

12.36%

12.00%

2554

2555

2556

-2.65%
2557

2558

กองททน

-0.69%

-1.38%

-4.02%

0.78%

-5.05%
2559

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท นววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดจาเนกนงานตวงแตม
น วนว จวดตวงกองทท
น
นจนถซงววนทจาการสทดทข ายของปท ปฏกทกนนวนน

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -15.56%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 6.07% ตส อปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชข เปรล ยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Moderate Allocation

KBLRMF
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2563
YTD
KBLRMF
-0.69
ตววชท นววด
0.78
ความผวนผวนของกองททน * 10.57
ความผวนผวนของตววชท นววด * 8.91

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

6.82
5.57
9.16
6.88

4.10
3.44
7.95
5.72

-0.69
0.78
10.57
8.91

-1.02
0.97
6.95
5.77

1.55
4.37
6.07
5.59

(%)
10 ปล * ตรงล แตส จรดตรงล *
2.31
5.31
6.40
7.26

5.40
N/A**
7.27
N/A**

หมายเหตท : * รข อยละตมอปท
** ผลตอบแทนของตววชท นววดในชมวงเวลาตวงแตม
น จดว ตวงกองทท
น
นแสดงคมา N/A เนซทองจากไมมมทขขอมมลตววชท นววดทททเปป นดวชนทผลตอบแทนรวม
(Total Return Index) ในชมวงระยะเวลาดวงกลมาว
วกธทการคจานวณผลการดจาเนกนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนกนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรก ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม Moderate Allocation ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KBLRMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

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 ปล

10 ปล

Peer Percentile

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล

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 อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมมจาม ยเงกนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนซ

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วรนทลพจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

19 ธวนวาคม 2544

ขนสดกองททน
มมลคส สหนส วยลงททน (NAV)
ซสททอกล ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทท
น น.
นทจาการ เวลา
น. - 15.30

7,186.57 ลข านบาท
27.2055 บาท/หนมวย

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

500
500 บาท
มมลคมบาท
าขวนตจ
น ทาของการซซ นอครวงน แรก
500 บาท
มม500
ลคมาบาท
ขวนตจ
น ทาของการซซ นอครวงน ถวดไป
ทจาการ เวลา
ววททนกทจววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ไมมกจาหนด
5,000 ลข านบาท

าการนอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทจนาทจการซซ

มมลคมาขวนตจ
น ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตจ
น ทา

500 บาท
ไมมกจาหนด

ระยะเวลาการรวบเงกนคมาขายคซน

T+3 คซอ 3 ววนทจาการหลวงจากววนทจารายการขายคซน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยยสนก รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน

คทณภารดท มทณทสทก ธกธ และคทณจรก ยา พกมลไพบมลยย (ผมขจดว การกองททนมวลตกแอสเซท), เรกท มบรก หาร 4 มกราคม
2564

อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยข อนหลวง 1 ปท เทมากวบ 198.92%

KBLRMF

(กรณทกองททนจวดตว นงไมมถงซ 1 ปท จะแสดงคมาตวงแตม
น จดว ตวงกองทท
น
น)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

KBLRMF

ธนาคารกสกกรไทย จจากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทกสโกข จจากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จจากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสกน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จจากวด (มหาชน)
บรก ษวท เมซองไทยประกวนชทวกต จจากวด (มหาชน)
บรก ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ นอขายหนมวยลงททน ฟกนโนมทนา จจากวด
บรก ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ นอขายหนมวยลงททน โรโบเวลธย จจากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมกโกข จจากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย กสกกรไทย จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตกนาคกนภวทร จจากวด(มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จจากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จจากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วกคเคอรย ส (ประเทศไทย) จจากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท น จจากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณกชยย จจากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสกน จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนซมา จจากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกลลกป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กกมเอปง (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จจากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จจากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไอรมา จจากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จจากวด
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บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จจากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ นอขายหนมวยลงททน เวปลธย เมจกก จจากวด
บรก ษวทฮววท เซมงเฮง โกลดย ฟกวเจอรย ส จจากวด
ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสกกรไทย จจากวด
ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสกกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธกน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขรดแยข งทสงผลประโยชนซ

เนซทองจากกองททนอาจลงททนในหนมวยลงททนของกองททนรวมซซงท อยมภม ายใตข การบรก หารของบรก ษวทจวดการไดข ไมม
จจากวดอวตราสมวน ดวงนวนน บรก ษวทจวดการจะจวดใหข มทระบบงานทททปของกวนธทรกรรมทททอาจกมอใหข เกกดความขวดแยข ง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกกดจากนโยบายการลงททนทททเปก ดใหข มทการลงททนในกองททนรวมภายใตข การบรก หาร
จวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพซทอใหข เกกดประโยชนยสงม สทดแกมผข ถม ซอหนมวยลงททนของทวงกองทท
น
นรวมตข นทางและ
กองททนรวมปลายทาง คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกมอใหข เกกดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองททนสงวนสกทธกททจะไมมเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรก กา พลเมซองสหรวฐอเมรก กา หรซ อผมขททมทถกทนฐานอยมใม นสหรวฐอเมรก กา หรซ อบทคคลซซงท
โดยปกตกมทถกทนทททอยมใม นสหรวฐอเมรก กา รวมถซงกองทรวพยยสนก ของบทคคลดวงกลมาวและบรก ษวทหรซ อ
หข างหทขนสมวนซซงท จวดใหข มทขซ นนและดจาเนกนกกจกรรมในสหรวฐอเมรก กา

- การลงททนในหนมวยลงททนไมมใชมการฝากเงกน รวมทวงไมม
น ไดข อยมภม ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงกนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมมไดข รวบเงกนลงททนคซนเตปมจจานวน
- ไดข รวบอนทมตว กจดว ตวงน และอยมภม ายใตข การกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต
- การพกจารณารมางหนวงสซอชท นชวนในการเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนรวมนท นมกไดข เปปนการแสดงวมาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนของกองททนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนมวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรก ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนสมวนสรทปขข อมมลสจาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผกดชอบในการดจาเนกนการของกองททนรวมและขอรวบรองวมาขข อมมลดวงกลมาวถมกตข อง ไมมเปปนเทปจ
และไมมทจาใหข ผข อม ซทนสจาควญผกด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพกจารณาจากอวนดวบความนมาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท น โดยพกจารณาจากผลการดจาเนกนงานทททผาม นมาและฐานะการเงกน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท น
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นมาลงททน

ระดวบทททตจทากวมา
นมาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

ตจทากวมา
BBB

ตจทากวมา
BBB(tha)

ตจทากวมา
Baa

ตจทากวมา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

อวนดวบเครดกตสมงทททสดท มทความเสททยงตจทาทททสดท ทททจะไมมสามารถชจาระหนท น
ไดข ตามกจาหนด
อวนดวบเครดกตรองลงมาและถซอวมามทความเสททยงตจทามากทททจะไมมสามารถ
ชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด
ความเสททยงตจทาทททจะไมมสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกกดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซงท ขซ นนกวบปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตม
น
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทกศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชมน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงกนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมมกปจะสมงขซ นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากมอนหนข าจะมทการซซ นอขายในระดวบราคาทททตจทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนก ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชกญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองททนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวมา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คมาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพกทมขซ นนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตม
น
างประเทศ เปปนตข น ซซงท พกจารณาไดข จากคมา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาม SD สมง แสดงวมากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตมอมมลคมาของหนมวยลงททน เชมน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงกนดอลลารย ในชมวงทททเงกนบาทอมอน แตมขายทจากจาไรในชมวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงกนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชมวงทททบาทแขปงและขายทจากจาไรในชมวงทททบาทอมอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ นนกวมาเดกมดข วยเชมนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครซท องมซอสจาควญในการบรก หารความเสททยงดวง
กลมาว ซซงท ทจาไดข ดงว ตมอไปนท น
- ปของกรนควสมเสลพยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงททนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สมวนการปของกวนความเสททยงไวข อยมางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมกม บว ดทลยพกนกจของผมขจดว การกองททนรวมในการพกจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมม
- ไมส ปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมอการดจาเนกนงาน ฐานะทางการเงกน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลมาว กองททนอาจมทผลการดจาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกกดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลมาวอาจมทผลการดจาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมซอง
เศรษฐกกจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลมาวอาจมทผลการดจาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรก มาณการซซ นอขายทรวพยยสนก ของกองททน
โดยคจานวณจากมมลคมาทททตจทากวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซซ นอทรวพยยสนก กวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยยสนก ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผมานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคมาทรวพยยสนก สททธกเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสกทธกภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองททนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชมน หากกองททนรวมมทคาม
TE ตจทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตจทา ดวงนวนน กองททนรวมนท นจซงมทประสกทธกภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอกง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาม TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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