รองรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562

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

กองททนเปป ดเค พรนธบรตรเพสพอกสรเลลยล งชลพ
K Government Bond RMF
KGBRMF
• กองททนรวมตรสสสรหนล ล
• กองททนรวมเพสพอกสรเลลยล งชลพ (RMF)
• ไมส มลกสรลงททนในตส สงประเทศ

คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
คส สธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองทถน RMF ทททลงทถนในพวนธบวตรรวฐบาลหรร อรวฐวมสาหกมจทททกระทรวงการคลวงคค คาประกวน พวนธบวตรธนาคารแหหง
ประเทศไทย
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซร คอขายลหวงหนข าเพรทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management)
กลยททธย ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มถงห หววงใหข ผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท คววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวหาดวชนทชท คววด
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนระยะยาวเพรทอใชข ในววยเกษท ยณ โดยผมขลงทถนจะไดข รวบสมทธมประโยชนนทางภาษท เมรทอปฏมบตว มตาม
เงรทอนไขการลงทถน
• ผมขลงทถนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวหาเงมนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตคทากวหาหถขนไดข
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจคานวนเงมนทททแนหนอน หรร อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคห รบ
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนเฉพาะในตราสารหนท คทททมทคณ
ถ ภาพดทสภาพคลหองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตคทา เนรทองจากกองทถนรวมนท คไมหถกม จคากวดโดยกฎเกณฑนใหข ตของลงทถนในทรวพยนสนม ดวงกลหาวเชหนเดทยวกวบกองทถนรวม
ตลาดเงมน
ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสรอชท คชวนฉบวบเตตม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมหเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท คดทพอ
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลพสสส ครญ
• กองทถนนท คไมหไดข ถกม จคากวดโดยกฎเกณฑนใหข ตของลงทถนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตคทาเชหนเดทยวกวบกองทถนรวมตลาดเงมน เชหน อาจ
มทการลงทถนในตราสารหนท คทททมทสภาพคลหองตคทา ซซงท อาจไมหสามารถซร คอขายตราสารหนท คไดข ในเวลาทททตของการหรร อในราคาทททเหมาะสม ดวง
นวนค จซงอาจมทความเสททยงสมงกวหากองทถนตลาดเงมน
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซร คอขายลหวงหนข าเพรทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน ทคาใหข กองทถนนท คมทความเสททยงมากกวหา
กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยนอขางอมงโดยตรง เนรทองจากใชข เงมนลงทถนในจคานวนทททนขอยกวหาจซงมทกคาไร/ขาดทถนสมงกวหาการลงทถนใน
หลวกทรวพยนอขางอมงโดยตรง
• ผมขลงทถนควรศซกษาขข อมมลเกททยวกวบสมทธมประโยชนนทางภาษท ททระบถไวข ในคมมห รอการลงทถนในกองทถนรวมเพรทอการเลท คยงชทพ
• ผมขถรอหนหวยลงทถนของกองทถน RMF จะไมหไดข รวบสมทธมประโยชนนทางภาษท หากไมหปฏมบตว มตามเงรทอนไขการลงทถนและจะตข องครนสมทธม
ประโยชนนทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงมนเพมทมตามมาตรา 27 แหหงประมวลรวษฎากรดข วย
• หนหวยลงทถนของกองทถน RMF นท คจะนคาไปจคาหนหาย,จหาย,โอน,จคานคาหรร อนคาไปเปต นประกวนมมไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลพยงทลพสสส ครญ
ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (credit risk)
credit rating ตาม
national credit rating

ตคทา

สมง

อวนดวบความนหาเชรทอถรอสหวนใหญหของกองทถน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสพสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตถ : แรเงากรณทททกองทถนลงทถนในอวนดวบความนหาเชรทอถรอ (credit rating) นวคนเกมนกวหา 20% ของ NAV

ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยย (market risk)
อายถเฉลททยของทรวพยนสนม
ทททลงทถน
ความผวนผวนของ
ผลการดคาเนมนงาน (SD)

ตคทา

ตสพสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปล

1 ปล ถถง 3 ปล
(2.06 ปล )

สมง
3 ปล ถถง 5 ปล

มสกกวส ส 5 ปล

ตคทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในผมขออกรสยใดรสยหนถพง (high issuer concentration risk)
ตคทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: คคานวณจากผลรวมของนค คาหนวกการลงทถนในตราสารของผมขออกตราสารแตหละรายทททกองทถนลงทถนมากกวหา 10% ของ NAV

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ล www.kasikornasset.com
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สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
กลถมห ตราสารอรทน ๆ : -0.01%
เงมนฝาก
หรร อตราสารเทททยบเทหาเงมนฝาก
: 0.31%
หถขนกมข ตววต แลกเงมน
หรร อตราสารหนท คทททออกโดยสถาบวนประเภทบรม การทางการเงมน
: 8.41%
หถขนกมข ตววต แลกเงมน
หรร อตราสารหนท คทททออกโดยบรม ษวทเอกชน
: 13.40%

(% NAV)

พวนธบวตรหรร อตราสารหนท ค
รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ
กระทรวงการคลวงคค คาประกวน
: 77.89%

กลทสมตรสสสรหนลทล พ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท ค รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ กระทรวงการคลวงคค คาประกวน
หถขนกมข ตววต แลกเงมน หรร อตราสารหนท คทททออกโดยบรม ษวทเอกชน
หถขนกมข ตววต แลกเงมน หรร อตราสารหนท คทททออกโดยสถาบวนประเภทบรม การทางการเงมน
เงมนฝาก หรร อตราสารเทททยบเทหาเงมนฝาก
กลถมห ตราสารอรทน ๆ

(% NAV)
77.89%
13.40%
8.41%
0.31%
-0.01%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562 ทวงนท
ค ค คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลรกทรร พยย หรส อตรสสสรหนลทล พ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
พวนธบวตรทททคค คาประกวนโดยกระทรวงการคลวง (BOND WITH MOF.
GUARANTEED) (AAA)
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
บจก. ลทสซมทงไอซทบทซท (ไทย) (ICBCTL) (AAA(tha))
บมจ.ไทคอน อมนดวสเทรท ยล คอนเนตคชวนท (TICON) (A)

(% NAV)
37.92%
22.09%
17.88%
3.41%
3.23%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562 ทวงนท
ค ค คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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นสสล หนรกกสรลงททนตสมอรนดรบควสมนส สเชสพอถสอ
ตรสสสรหนลใล นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

84.47%

อวนดวบเครดมต

AA/AA(tha)

4.89%

A/A(tha)

10.67%

BBB/BBB(tha)

0.00%

ตคทากวหา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562
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คส สธรรมเนลยม
* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวคน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกตบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงทถน *

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรปง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
สมงสถดไมหเกมน
1.3589

1.40
1.20

สมงสถดไมหเกมน 1.0700

1.00

สมงสถดไมหเกมน 0.8025

0.80
0.60
0.40

เกตบจรม ง 0.5964
เกตบจรม ง 0.4280

0.20
0.00

เกตบจรม ง 0.0300

การจวดการ

สมงสถดไมหเกมน 0.1070 เกตบจรม ง 0.1284 สมงสถดไมหเกมน 0.1284

ผมขดแม ลผลประโยชนน

นายทะเบทยน

เกตบจรม ง 0.0100

คหาใชข จหายอรทนๆ

รวมคหาใชข จหาย

หมายเหตถ : คหาใชข จาห ยอรทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาห สถดของกองทถน
คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมลม คหาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอล ขสย)
รสยกสร
คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทถน (Front-end Fee)
คหาธรรมเนทยมการรวบซร คอครนหนหวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสทดไมส เกปน
ไมหมท

เกปบจรปง
ไมหมท

2.00%

ยกเวข น

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงทถน
คหาธรรมเนทยมอรทนๆ

ไมหมท

ไมหมท

ตามทททจาห ยจรม ง

หมายเหตถ : คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
- กรณทททเปต นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสมกรไทย : ปว จจถบนว ไมหเรท ยกเกตบคหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
- กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อรทน : อวตราไมหเกมน 1.00% ของมมลคหาหนหวยลงทถนของววนทคาการลหาสถดกหอนววนทคารายการสวบเปลททยนหนหวยลงทถน ปว จจถบนว เรท ยกเกตบคหา
ธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคหาหนหวยลงทถนของววนทคาการลหาสถดกหอนววนทคารายการสวบเปลททยนหนหวยลงทถน
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดคาเนมนการในอดทต มมไดข เปตนสมงท ยรนยวนถซงผลการดคาเนมนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years)
* กส อนวรนทลพ 1 ม.ค. 2560 ใชข คสสเฉลลพยของ TBMA Government Bond Index และอรตรสดอกเบลยล เงปนฝสกประจสส 1 ปล
เฉลลพยของธนสคสรกรท งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย และไดข เชสพอมตส อกรบTotal Return of
ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) ตรงล แตส วรนทลพ 1 ม.ค. 2560
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
6.00%

5.54%

5.00%
4.00%

3.92%

3.32%

2.86% 2.97%

3.00%

% ตส อปล

3.92%

1.79%

2.00%

3.13% 3.30%

2.02% 2.24%

0.96%

1.00%

2.11% 2.18%

1.30% 1.50%

0.94%

1.38%

0.00%
-1.00% -0.30%
-2.00%

-1.61%

2552

2553

2554

2555

2556

กองทถน

2557

2558

2559

2560

2561

ดวชนทชท คววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ทททกองทถนจวดตวงค กราฟจะแสดงผลการดคาเนมนงานตวงแตห
ค วนว จวดตวงกองทถ
ค
นจนถซงววนทคาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวคน

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -0.84%

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

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.57% ตส อปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขถนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชข เปรล ยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Mid Term Government Bond
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 28 มปถทนสยน 2562
KGBRMF
ตววชท คววด
ความผวนผวนของกองทถน
ความผวนผวนของตววชท คววด

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

1.25
1.14
0.41
0.36

0.81
0.49
0.43
0.26

1.25
1.14
0.41
0.36

1.69
2.06
0.48
0.39

1.47
0.98
0.45
0.55

2.18
2.56
0.57
0.93

(%)
10 ปล * ตรงล แตส จรดตรงล *
2.05
2.78
0.60
1.07

2.04
3.11
1.27
1.98

หมายเหตถ : * รข อยละตหอปท
วมธทการคคานวณผลการดคาเนมนงานของกองทถนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดคาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
KGBRMF
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม Mid Term Government Bond ณ วรนทลพ 28 มปถทนสยน 2562
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล
10 ปล
เปอรน เซตนตนไทลนทท 5

1.33

1.44

2.04

1.74

2.18

2.15

เปอรน เซตนตนไทลนทท 25

0.86

1.12

1.68

1.36

1.81

2.10

เปอรน เซตนตนไทลนทท 50

0.59

0.93

1.42

1.18

1.67

2.04

เปอรน เซตนตนไทลนทท 75

0.45

0.81

1.32

1.04

1.46

1.89

เปอรน เซตนตนไทลนทท 95

-0.84

-2.57

-2.83

-0.39

0.47

1.74

5 ปล

10 ปล

Peer Percentile

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

เปอรน เซตนตนไทลนทท 5

0.16

0.17

0.22

0.24

0.32

0.72

เปอรน เซตนตนไทลนทท 25

0.23

0.23

0.24

0.40

0.49

0.73

เปอรน เซตนตนไทลนทท 50

0.45

0.41

0.44

0.49

0.70

0.77

เปอรน เซตนตนไทลนทท 75

0.92

0.96

0.78

0.54

0.79

0.82

เปอรน เซตนตนไทลนทท 95

2.35

2.56

2.16

1.60

2.07

0.84

KGBRMF
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมหจาห ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วรนทลพจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร

19 ธวนวาคม 2544

จสสนวนเงปนททนโครงกสร
ขนสดกองททน
มมลคส สหนส วยลงททน (NAV)
ซสอล และขสยคสนหนส วยลงททน

10,000 ลข านบาท

ววนทคาการซร คอ

ทถกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
500 บาท

500
มมลคหบาท
าขวนตค
ค ทาของการซร คอครวงค แรก
มม500
ลคหาบาท
ขวนตค
ค ทาของการซร คอครวงค ถวดไป
ววนทคาการขายครน
มมลคหาขวนตค
ค ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตค
ค ทา

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

ไมหกคาหนด
9,440.92 ลข านบาท
14.2517 บาท/หนหวย

500 บาท
ไมหกคาหนด

ระยะเวลาการรวบเงมนคหาขายครน

T+2 ครอ 2 ววนทคาการหลวงจากววนทคารายการขายครน
(ประกาศ NAV T+1)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยนสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com
รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KGBRMF

คถณทรงพร สรบสายไทย (ผมขจดว การกองทถนตราสารหนท ค), เรมท มบรม หาร 11 มกราคม 2557

ยข อนหลวง 1 ปท เทหากวบ 205.85%

(กรณทกองทถนจวดตว คงไมหถงซ 1 ปท จะแสดงคหาตวงแตห
ค จดว ตวงกองทถ
ค
น)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

KGBRMF

ธนาคารกสมกรไทย จคากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จคากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดน แอนดน เฮข าสน จคากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมรองไทยประกวนชทวมต จคากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยนนายหนข าซร คอขายหนหวยลงทถน ฟมนโนมทนา จคากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยนนายหนข าซร คอขายหนหวยลงทถน โรโบเวลธน จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยน กรถงศรท จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน กสมกรไทย จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน โกลเบลตก จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยน เคจทไอ (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน เคทท ซทมมโกข จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยน เคททบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยน ดทบทเอส วมคเคอรน ส (ประเทศไทย) จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยน ทรท นทตท ค จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยน ทมสโกข จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยน ไทยพาณมชยน จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยน ธนชาต จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน นายหนข าซร คอขายหนหวยลงทถน เซตนทรวล เวลธน โซลมชนวท จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยน โนมมระ พวฒนสมน จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน บววหลวง จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน ฟมนวนซหา จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยน ฟมนวนเซทย ไซรวส จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน ฟมลลมป (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน ภวทร จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน เมยนแบงกน กมมเอตง (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน เมอรน ชนวท พารน ทเนอรน จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน ยมโอบท เคยนเฮทยน (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน แลนดน แอนดน เฮาสน จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน หยวนตข า (ประเทศไทย) จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยน อารน เอชบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน เอเซทย พลวส จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยน เออทซท จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน ไอ วท โกลบอล จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยน ไอรหา จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองทถน เมอรน ชนวท พารน ทเนอรน จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองทถน เอเชทย เวลทน จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยนนายหนข าซร คอขายหนหวยลงทถน เวตลธน เมจมก จคากวด
บรม ษวทฮววท เซหงเฮง โกลดน ฟมวเจอรน ส จคากวด
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ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

บรม ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองทถนกสมกรไทย จคากวด
ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวคน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทน : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขรดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกหอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนนไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมหเสนอขายหนหวยลงทถนของกองทถนกวบหรร อเพรทอประโยชนนของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมรองสหรวฐอเมรม กา หรร อผมขททมทถมทนฐานอยมให นสหรวฐอเมรม กา หรร อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมให นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยนสนม ของบถคคลดวงกลหาวและบรม ษวทหรร อ
หข างหถขนสหวนซซงท จวดใหข มทขซ คนและดคาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนหวยลงทถนไมหใชหการฝากเงมน รวมทวงไมห
ค ไดข อยมภห ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมหไดข รวบเงมนลงทถนครนเตตมจคานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงค และอยมภห ายใตข การกคากวบดมแลของสคานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารหางหนวงสรอชท คชวนในการเสนอขายหนหวยลงทถนของกองทถนรวมนท คมมไดข เปตนการแสดงวหาสคานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท คชวนของกองทถนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนหวยลงทถนทททเสนอขายนวคน
ทวงนท
ค ค บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท คชวนสหวนสรถปขข อมมลสคาควญ ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดคาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวหาขข อมมลดวงกลหาวถมกตข อง ไมหเปตนเทตจ
และไมหทคาใหข ผข อม รทนสคาควญผมด

KGBRMF
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม
- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนหาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปตนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชคาระหนท ค โดยพมจารณาจากผลการดคาเนมนงานทททผาห นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท ค
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นหาลงทถน

ระดวบทททตคทากวหา
นหาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

ตคทากวหา
BBB

ตคทากวหา
BBB(tha)

ตคทากวหา
Baa

ตคทากวหา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตคทาทททสดถ ทททจะไมหสามารถชคาระหนท ค
ไดข ตามกคาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถรอวหามทความเสททยงตคทามากทททจะไมหสามารถ
ชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด
ความเสททยงตคทาทททจะไมหสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท คยซซงท ขซ คนกวบปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตห
ค
างประเทศ เปตนตข น โดยราคาตราสารหนท คจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท คย เชหน หากอวตราดอกเบท คยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ คน อวตราดอกเบท คยของตราสารหนท คทททออกใหมหกตจะสมงขซ คนดข วย ดวงนวคนราคา
ตราสารหนท คทททออกมากหอนหนข าจะมทการซร คอขายในระดวบราคาทททตคทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยนสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตคทากวหา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คหาของหลวกทรวพยนททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ คนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตห
ค
างประเทศ เปตนตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคหา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาห SD สมง แสดงวหากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยนสงม
- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตหอมมลคหาของหนหวยลงทถน เชหน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารน ในชหวงทททเงมนบาทอหอน แตหขายทคากคาไรในชหวงทททบาทแขตง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชหวงทททบาทแขตงและขายทคากคาไรในชหวงทททบาทอหอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ คนกวหาเดมมดข วยเชหนกวน ดวงนวคน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปตนเครรท องมรอสคาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลหาว ซซงท ทคาไดข ดงว ตหอไปนท ค
-ปของกรนควสมเสลพยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงทถนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-ปของกรนควสมเสลพยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สหวนการปของกวนความเสททยงไวข อยหางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ คนอยมกห บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมห
-ไมส ปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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