รองรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

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

กองททนเปป ดเค ตรสสสรหนลเล พสพอกสรเลลยล งชลพ
K Fixed Income RMF
KFIRMF
• 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?
• กองททน RMF ทททลงททนในตราสารหนท นภาครวฐและภาคเอกชน และเงงนฝากในประเทศ
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ นอขายลลวงหนข าเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
• กองททนจะไมลลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซ นอขายลลวงหนข าแฝง (Structured Note) อซทนนอกเหนซอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ นอขายลลวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมทสทง ธงในการบวงควบไถล
ถอนคซนกลอนกกาหนด (callable) หรซ อตราสารหนท นทททผข ถม ซอมทสทง ธงเรท ยกใหข ผข อม อกชการะหนท นคซนกลอนกกาหนด (puttable) โดยมท
การกกาหนดผลตอบแทนไวข อยลางแนลนอนหรซ อเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบท นยของสถาบวนการเงงนหรซ ออวตรา
ดอกเบท นยอซทน และไมลมทการกกาหนดเงซทอนไขการจลายผลตอบแทนทททอขางองงกวบปว จจวยอข างองงอซทนเพงทมเตงม
กลยททธย ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มทงล หววงใหข ผลประกอบการเคลซทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวลาดวชนทชท นววด
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการลงททนระยะยาวเพซทอใชข ในววยเกษท ยณ โดยผมขลงททนจะไดข รวบสงทธงประโยชนนทางภาษท เมซทอปฏงบตว งตาม
เงซทอนไขการลงททน
• ผมขลงททนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวลาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากวลาหทขนไดข
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจกานวนเงงนทททแนลนอน หรซ อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคล รบ
• ผมขลงททนทททตของการลงททนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคณ
ท ภาพดทสภาพคลลองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตกทา เนซทองจากกองททนรวมนท นไมลถกม จกากวดโดยกฎเกณฑนใหข ตของลงททนในทรวพยนสนง ดวงกลลาวเชลนเดทยวกวบกองททนรวม
ตลาดเงงน
ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสซอชท นชวนฉบวบเตปม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมลเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท นดทพอ
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลพสสส ครญ
• กองททนนท นไมลไดข ถกม จกากวดโดยกฎเกณฑนใหข ตของลงททนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตกทาเชลนเดทยวกวบกองททนรวมตลาดเงงน เชลน อาจมท
การลงททนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลลองตกทา ซซงท อาจไมลสามารถซซ นอขายตราสารหนท นไดข ในเวลาทททตของการหรซ อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนน
จซงอาจมทความเสททยงสมงกวลากองททนตลาดเงงน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ นอขายลลวงหนข าเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน ทกาใหข กองททนนท นมทความเสททยงมากกวลา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยนอขางองงโดยตรง เนซทองจากใชข เงงนลงททนในจกานวนทททนขอยกวลาจซงมทกกาไร/ขาดททนสมงกวลาการลงททนใน
หลวกทรวพยนอขางองงโดยตรง
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซ นอขายลลวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมท
สงทธงในการบวงควบไถลถอนคซนกลอนกกาหนด (callable) หรซ อตราสารหนท นทททผข ถม ซอมทสทง ธงเรท ยกใหข ผข อม อกชการะหนท นคซนกลอนกกาหนด (puttable)
ซซงท มทความเสททยงมากกวลาการลงททนในตราสารหนท นทววท ไป
• ผมขลงททนควรศซกษาขข อมมลเกททยวกวบสงทธงประโยชนนทางภาษท ททระบทไวข ในคมมล ซอการลงททนในกองททนรวมเพซทอการเลท นยงชทพ
• ผมขถซอหนลวยลงททนของกองททน RMF จะไมลไดข รวบสงทธงประโยชนนทางภาษท หากไมลปฏงบตว งตามเงซทอนไขการลงททนและจะตข องคซนสงทธง
ประโยชนนทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงงนเพงทมตามมาตรา 27 แหลงประมวลรวษฎากรดข วย
• หนลวยลงททนของกองททน RMF นท นจะนกาไปจกาหนลาย,จลาย,โอน,จกานกาหรซ อนกาไปเปป นประกวนมงไดข
• ในกรณทททมทแนวโนข มวลาจะมทการขายคซนหนลวยลงททนเกงนกวลา 2 ใน 3 ของจกานวนหนลวยลงททนทททจกาหนลายไดข แลข วทวงหมด
น
บรง ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพงนงจในการเลงกกองททนรวม และอาจยกเลงกคกาสวงท ซซ นอขายหนลวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยทดรวบคกาสวงท ดวงกลลาวไดข

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

ตกทา

สมง

อวนดวบความนลาเชซทอถซอสลวนใหญลของกองททน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสพสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตท : แรเงากรณทททกองททนลงททนในอวนดวบความนลาเชซทอถซอ (credit rating) นวนนเกงนกวลา 20% ของ NAV

ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยย (market risk)
อายทเฉลททยของทรวพยนสนง
ทททลงททน
ความผวนผวนของ
ผลการดกาเนงนงาน (SD)

ตกทา

ตสพสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปล

1 ปล ถถง 3 ปล

สมง
3 ปล ถถง 5 ปล
(3.04 ปล )

มสกกวส ส 5 ปล

ตกทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนถพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนถพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

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

สมง

> 80%

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ล www.kasikornasset.com
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สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
อซทน ๆ : 0.06%
เงงนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทลาเงงนฝาก
: 4.38%

(% NAV)
พวนธบวตรหรซ อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
: 41.21%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรซ อผมขคก นาประกวน : 8.09%
หทขนกมข ตววต แลกเงงน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
: 12.58%
หทขนกมข ตววต แลกเงงน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
: 33.68%

กลทสมตรสสสรหนลทล พ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พวนธบวตรหรซ อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
หทขนกมข ตววต แลกเงงน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
หทขนกมข ตววต แลกเงงน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปป นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรซ อผมขคก นา
ประกวน
เงงนฝาก หรซ อตราสารเททยบเทลาเงงนฝาก
อซทน ๆ

(% NAV)
41.21%
33.68%
12.58%
8.09%
4.38%
0.06%

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

หลรกทรร พยย หรส อตรสสสรหนลทล พ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
พวนธบวตรธนาคารแหลงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
บมจ.เบอรน ลท ยทคเกอรน (BJC) (A+)
บมจ.องนโดรามา เวนเจอรน ส (IVL) (AA-)
บรง ษวท เงงนตงดลข อ จกากวด (NTL) (A-)

(% NAV)
19.06%
18.92%
5.35%
4.79%
3.80%

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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นสสล หนรกกสรลงททนตสมอรนดรบควสมนส สเชสพอถสอ
ตรสสสรหนลใล นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

45.79%

อวนดวบเครดงต

AA/AA(tha)

18.82%

A/A(tha)

28.27%

BBB/BBB(tha)

7.07%

ตกทากวลา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
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คส สธรรมเนลยม
* คลาธรรมเนทยมมทผลกระทบตลอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวนน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกปบคลาธรรมเนทยมดวงกลลาวกลอนการลงททน *

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

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

1.40
1.20

สมงสทดไมลเกงน 1.0700

1.00

สมงสทดไมลเกงน 0.8025

0.80
0.60

เกปบจรงง 0.6499
เกปบจรงง 0.4815

0.40
0.20
0.00

เกปบจรงง 0.0300

การจวดการ

สมงสทดไมลเกงน 0.1070 เกปบจรงง 0.1284 สมงสทดไมลเกงน 0.1284

ผมขดแม ลผลประโยชนน

นายทะเบทยน

เกปบจรงง 0.0100

คลาใชข จลายอซทนๆ

รวมคลาใชข จลาย

หมายเหตท : คลาใชข จาล ยอซทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาล สทดของกองททน
คลาธรรมเนทยมดวงกลลาวรวมภาษทมลม คลาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอล ขสย)
รสยกสร
คลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงททน (Front-end Fee)
คลาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนลวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสทดไมส เกปน
ไมลมท

เกปบจรปง
ไมลมท

2.00%

ยกเวข น

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คลาธรรมเนทยมการโอนหนลวยลงททน
คลาธรรมเนทยมอซทนๆ

ไมลมท

ไมลมท

ตามทททจาล ยจรง ง

หมายเหตท : คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
- กรณทททเปป นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสงกรไทย : ปว จจทบนว ไมลเรท ยกเกปบคลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
- กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อซทน : อวตราไมลเกงน 1.00% ของมมลคลาหนลวยลงททนของววนทกาการลลาสทดกลอนววนทการายการสวบเปลททยนหนลวยลงททน ปว จจทบนว เรท ยกเกปบคลา
ธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคลาหนลวยลงททนของววนทกาการลลาสทดกลอนววนทการายการสวบเปลททยนหนลวยลงททน

KFIRMF
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดกาเนงนการในอดทต มงไดข เปปนสงงท ยซนยวนถซงผลการดกาเนงนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ คส สเฉลลพยของดรชนลพนร ธบรตรรร ฐบสลอสยทนขอยกวส สเทส สกรบ 10 ปล ของ
สมสคมตลสดตรสสสรหนลไล ทย (50%) ดรชนลตรสสสรหนลภล สคเอกชน Mark-to-Market ทลพมลอรนดรบควสมนส สเชสพอถสอของผมข
ออกตรสสสรอยมสในระดรบ A- ขถนล ไป อสยท 1 - 3 ปล (25%) และอรตรสดอกเบลยล เงปนฝสกประจสส 1 ปล เฉลลพยประเภท
บทคคลธรรมดสวงเงปน 1 ลข สนบสท ของธนสคสรกรท งเทพ, ธนสคสรกสปกรไทย, และธนสคสรไทยพสณปชยย (25%)
* กส อนวรนทลพ 16 ต.ค.63 ใชข คสสเฉลลพยของดรชนลพนร ธบรตรรร ฐบสลอสยท 1-3 ปล ของสมสคมตลสดตรสสสรหนลไล ทย (50%)
ดรชนลตรสสสรหนลภล สคเอกชน Mark-to-Market ทลพมลอรนดรบควสมนส สเชสพอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดรบ A- ขถนล ไป
อสยท 1-3 ปล (25%) และอรตรสดอกเบลยล เงปนฝสกประจสส 1 ปล เฉลลพยของธนสคสรกรท งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และ
ธนสคสรไทยพสณปชยย (25%) และไดข เชสพอมตส อกรบดรชนลชลวรดปร จจทบรนตรงล แตส วรนทลพ 16 ต.ค.63
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
6.00%

5.54%

5.00%

% ตส อปล

3.52%

3.07% 2.97%

3.00%
2.00%

4.10%

3.92%

4.00%

2.04%

1.87%

3.30%

3.24%
2.51%

2.24%

2.25%

1.45% 1.50%

1.12%

1.00%
0.00%

2554

2555

2556

2557

2558

กองททน

2559

2.96%

2560

1.81%

1.43%

2561

2562

2.33%

2563

ดวชนทชท นววดของกองททน

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

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -1.97%

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

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.70% 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 General Bond

KFIRMF
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2563
KFIRMF
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท นววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

1.81
2.33
1.22
0.58

1.36
0.92
0.49
0.51

1.85
1.05
0.51
0.39

1.81
2.33
1.22
0.58

2.06
2.24
0.80
0.42

2.03
2.10
0.70
0.77

(%)
10 ปล * ตรงล แตส จรดตรงล *
2.47
2.84
0.67
0.98

2.37
3.09
1.13
1.91

หมายเหตท : * รข อยละตลอปท
วงธทการคกานวณผลการดกาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม Mid Term General Bond ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2563
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KFIRMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรน เซปนตนไทลนทท 5

1.17

1.78

2.18

2.36

2.19

2.90

เปอรน เซปนตนไทลนทท 25

1.05

1.39

1.87

2.07

1.98

2.63

เปอรน เซปนตนไทลนทท 50

0.89

1.08

1.54

1.83

1.83

2.37

เปอรน เซปนตนไทลนทท 75

0.68

0.72

1.12

1.54

1.52

2.17

เปอรน เซปนตนไทลนทท 95

0.48

0.61

-0.28

1.18

1.04

1.77

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

5 ปล

10 ปล

Peer Percentile
เปอรน เซปนตนไทลนทท 5

0.16

0.18

0.55

0.49

0.46

0.52

เปอรน เซปนตนไทลนทท 25

0.24

0.27

0.79

0.67

0.59

0.63

เปอรน เซปนตนไทลนทท 50

0.33

0.36

0.92

0.85

0.77

0.71

เปอรน เซปนตนไทลนทท 75

0.40

0.41

1.22

1.00

0.92

0.83

เปอรน เซปนตนไทลนทท 95

0.52

0.53

1.58

1.24

1.07

1.68

KFIRMF

9 / 14

ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมลจาล ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วรนทลพจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

19 ธวนวาคม 2544

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

8,979.49 ลข านบาท
15.6321 บาท/หนลวย

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

500
500 บาท
มมลคลบาท
าขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน แรก
500 บาท
มม500
ลคลาบาท
ขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน ถวดไป
ทกาการ เวลา
ววททนกทกววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ไมลกกาหนด
88,888 ลข านบาท

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

มมลคลาขวนตก
น ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตก
น ทา

500 บาท
ไมลกกาหนด

ระยะเวลาการรวบเงงนคลาขายคซน

T+2 คซอ 2 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายคซน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคลาทรวพยนสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KFIRMF

คทณทรงพร สซบสายไทย (ผมขจดว การกองททนตราสารหนท น), เรงท มบรง หาร 11 มกราคม 2557

ยข อนหลวง 1 ปท เทลากวบ 126.07%
(กรณทกองททนจวดตว นงไมลถงซ 1 ปท จะแสดงคลาตวงแตล
น จดว ตวงกองทท
น
น)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

KFIRMF

ธนาคารกสงกรไทย จกากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จกากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดน แอนดน เฮข าสน จกากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมซองไทยประกวนชทวงต จกากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยนนายหนข าซซ นอขายหนลวยลงททน ฟงนโนมทนา จกากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยนนายหนข าซซ นอขายหนลวยลงททน โรโบเวลธน จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน กรทงไทย ซทมงโกข จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน กรทงศรท จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน กสงกรไทย จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน เกทยรตงนาคงนภวทร จกากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน โกลเบลปก จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน ควนทรทท กรทรป จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน เคจทไอ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน เคททบทเอสทท จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน ดทบทเอส วงคเคอรน ส (ประเทศไทย) จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน ทรท นทตท น จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน ไทยพาณงชยน จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน ธนชาต จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน โนมมระ พวฒนสงน จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน บววหลวง จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน ฟงนวนซลา จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน ฟงนวนเซทย ไซรวส จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน ฟงลลงป (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน เมยนแบงกน กงมเอปง (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน เมอรน ชนวท พารน ทเนอรน จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน ยมโอบท เคยนเฮทยน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน แลนดน แอนดน เฮาสน จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน หยวนตข า (ประเทศไทย) จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน อารน เอชบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน เอเซทย พลวส จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน เออทซท จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน ไอ วท โกลบอล จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน ไอรลา จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททน เมอรน ชนวท พารน ทเนอรน จกากวด
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บรง ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททน เอเชทย เวลทน จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยนนายหนข าซซ นอขายหนลวยลงททน เวปลธน เมจงก จกากวด
บรง ษวทฮววท เซลงเฮง โกลดน ฟงวเจอรน ส จกากวด
ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

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

ธทรกรรมทลพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขรดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกลอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนนไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมลเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนกวบหรซ อเพซทอประโยชนนของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมซองสหรวฐอเมรง กา หรซ อผมขททมทถงทนฐานอยมใล นสหรวฐอเมรง กา หรซ อบทคคลซซงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใล นสหรวฐอเมรง กา รวมถซงกองทรวพยนสนง ของบทคคลดวงกลลาวและบรง ษวทหรซ อ
หข างหทขนสลวนซซงท จวดใหข มทขซ นนและดกาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

- การลงททนในหนลวยลงททนไมลใชลการฝากเงงน รวมทวงไมล
น ไดข อยมภล ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมลไดข รวบเงงนลงททนคซนเตปมจกานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงน และอยมภล ายใตข การกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารลางหนวงสซอชท นชวนในการเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนรวมนท นมงไดข เปปนการแสดงวลาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนของกองททนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนลวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนสลวนสรทปขข อมมลสกาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดกาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวลาขข อมมลดวงกลลาวถมกตข อง ไมลเปปนเทปจ
และไมลทกาใหข ผข อม ซทนสกาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพงจารณาจากอวนดวบความนลาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพงจารณาจากผลการดกาเนงนงานทททผาล นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยลอ ดวงตลอไปนท น
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นลาลงททน

ระดวบทททตกทากวลา
นลาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมลสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

ตกทากวลา
BBB

ตกทากวลา
BBB(tha)

ตกทากวลา
Baa

ตกทากวลา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมลสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตกทาทททสดท ทททจะไมลสามารถชการะหนท น
ไดข ตามกกาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถซอวลามทความเสททยงตกทามากทททจะไมลสามารถ
ชการะหนท นไดข ตามกกาหนด
ความเสททยงตกทาทททจะไมลสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซงท ขซ นนกวบปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตล
น
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชลน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมลกปจะสมงขซ นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากลอนหนข าจะมทการซซ นอขายในระดวบราคาทททตกทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยนสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวลากองททนรวมทททมท portfolio duration ตกทากวลา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คลาของหลวกทรวพยนททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขซ นนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตล
น
างประเทศ เปปนตข น ซซงท พงจารณาไดข จากคลา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาล SD สมง แสดงวลากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยนสงม
- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตลอมมลคลาของหนลวยลงททน เชลน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารน ในชลวงทททเงงนบาทอลอน แตลขายทกากกาไรในชลวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชลวงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชลวงทททบาทอลอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ นนกวลาเดงมดข วยเชลนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครซท องมซอสกาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลลาว ซซงท ทกาไดข ดงว ตลอไปนท น
- ปของกรนควสมเสลพยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงททนไมลมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สลวนการปของกวนความเสททยงไวข อยลางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมกล บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวลาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมล
- ไมส ปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถพง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณนททสงล ผลกระทบตลอการดกาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลลาว กองททนอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนถพง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณนททสงล ผลกระทบตลออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลลาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนถพง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณนททสงล ผลกระทบตลอประเทศดวงกลลาว เชลน การเมซอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลลาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวลา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซซ นอขายทรวพยนสนง ของกองททน
โดยคกานวณจากมมลคลาทททตกทากวลาระหวลางผลรวมของมมลคลาการซซ นอทรวพยนสนง กวบผลรวมของมมลคลาการขายทรวพยนสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผลานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคลาทรวพยนสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสลวนตลางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองททนรวมวลามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชลน หากกองททนรวมมทคาล
TE ตกทา แสดงวลา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตกทา ดวงนวนน กองททนรวมนท นจซงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาล TE สมง แสดงวลาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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