กองททนเพพพอผผผลงททนสถาบบน
ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนบงสพอชชชช วนสส วนสรท ปขผ อมผลสสาคบญ
บรปษบทหลบกทรบ พยร จบดการกองททนกสปกรไทย จสากบด
การเขผ ารส วมตส อตผ านททจรปต : ไดผ รบบการรบ บรอง CAC

กองททนเปป ดเคเอ คอรร เปอเรท บอนดร
KA Corporate Bond Fund
KACB
• กองททนรวมตราสารหนช ช
• ไมส มชการลงททนในตส างประเทศ

คทณกสาลบงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนชเช หมาะกบบใคร?
คทณตผ องระวบงอะไรเปป นพปเศษ?
สบดสส วนของประเภททรบ พยร สปนทชพลงททน
คส าธรรมเนชยม
ผลการดสาเนปนงาน
ขผ อมผลอพพนๆ

การลงททนในกองททนรวมไมส ใชส การฝากเงปน
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คทณกสาลบงจะลงททนอะไร?
• กองทถนลงทถนในตราสารแหหงหนท นทททออกโดยบรม ษวทเอกชนหรร อรวฐวมสาหกมจ
• กองทถนอาจจะลงทถนในสวญญาซร นอขายลหวงหนข าเพรทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management)
• กองทถนจะไมหลงทถนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซร นอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) อรทนนอกเหนรอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซร นอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมทสทม ธมในการบวงควบไถห
ถอนครนกหอนกกาหนด (callable) หรร อตราสารหนท นทททผข ถม รอมทสทม ธมเรท ยกใหข ผข อม อกชการะหนท นครนกหอนกกาหนด (puttable) โดยมท
การกกาหนดผลตอบแทนไวข อยหางแนหนอนหรร อเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบท นยของสถาบวนการเงมนหรร ออวตรา
ดอกเบท นยอรทน และไมหมทการกกาหนดเงรทอนไขการจหายผลตอบแทนทททอขางอมงกวบปว จจวยอข างอมงอรทนเพมทมเตมม
กลยททธร ในการบรปหารจบดการลงททน
มถงห หววงใหข ผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวหาดวชนทชท นววด
กองททนรวมนชเช หมาะกบบใคร?
• ผมขลงทถนสถาบวนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวหาเงมนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากวหาหถขนไดข
กองททนรวมนชไช มส เหมาะกบบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจกานวนเงมนทททแนหนอน หรร อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคห รบ
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคณ
ถ ภาพดทสภาพคลหองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตกทา เนรทองจากกองทถนรวมนท นไมหถกม จกากวดโดยกฎเกณฑฑใหข ตของลงทถนในทรวพยฑสนม ดวงกลหาวเชหนเดทยวกวบกองทถนรวม
ตลาดเงมน
ทสาอยส างไรหากยบงไมส เขผ าใจนโยบาย และความเสชพยงของกองททนนช ช
- อส านหนวงสรอชท นชวนฉบวบเตปม หรร อสอบถามผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส าลงททนหากไมหเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท นดทพอ
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คทณตผ องระวบงอะไรเปป นพปเศษ?
คสาเตพอนทชพสาส คบญ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซร นอขายลหวงหนข าแฝงหรร อสวญญาซร นอขายลหวงหนข าเพรทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน ทกาใหข
กองทถนนท นมทความเสททยงมากกวหากองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยฑอขางอมงโดยตรง เนรทองจากใชข เงมนลงทถนในจกานวนทททนขอยกวหาจจงมทกกาไร/
ขาดทถนสมงกวหาการลงทถนในหลวกทรวพยฑอขางอมงโดยตรง
• กองทถนอาจลงทถนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซร นอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมท
สมทธมในการบวงควบไถหถอนครนกหอนกกาหนด (callable) หรร อตราสารหนท นทททผข ถม รอมทสทม ธมเรท ยกใหข ผข อม อกชการะหนท นครนกหอนกกาหนด (puttable)
ซจงท มทความเสททยงมากกวหาการลงทถนในตราสารหนท นทววท ไป
• ในกรณทททมทแนวโนข มวหาจะมทการขายครนหนหวยลงทถนเกมนกวหา 2 ใน 3 ของจกานวนหนหวยลงทถนทททจกาหนหายไดข แลข วทวงหมด
น
บรม ษวทจวดการ
อาจใชข ดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคกาสวงท ซร นอขายหนหวยลงทถนทททไดข รวบไวข แลข วหรร อหยถดรวบคกาสวงท ดวงกลหาวไดข

แผนภาพแสดงตสาแหนส งความเสชพยงของกองททนรวม

KACB

3 / 13

ปบ จจบยความเสชพยงทชพสาส คบญ
ความเสชพยงจากการผปดนบดชสาระหนชขช องผผผออกตราสาร (credit risk)
credit rating ตาม
national credit rating

ตกทา

สมง

อวนดวบความนหาเชรทอถรอสหวนใหญหของกองทถน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสพากวส า BBB

unrated

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

ความเสชพยงจากความผบนผวนของราคาหลบกทรบ พยร (market risk)
อายถเฉลททยของทรวพยฑสนม
ทททลงทถน
ความผวนผวนของ
ผลการดกาเนมนงาน (SD)

ตกทา

ตสพากวส า 3 เดพอน

3 เดพอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช
(1.88 ปช )

สมง
3 ปช ถถง 5 ปช

มากกวส า 5 ปช

ตกทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ความเสชพยงจากการลงททนกระจทกตบวในผผผออกรายใดรายหนถพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนจงท มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ความเสชพยงจากการลงททนกระจทกตบวในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนถพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนจงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรม พวฒนาอสวงหารม มทรวพยฑ

สมง

> 80%

*คทณสามารถดผขผอมผลเพปพมเตปมไดผ ทพ ช www.kasikornasset.com
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สบดสส วนของประเภททรบ พยร สปนทชพลงททน
อรทน ๆ : 0.46%
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงมนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรร อผมขคก นาประกวน : 3.29%
หถขนกมข ตววต แลกเงมน
หรร อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรม การทางการเงมน
: 11.47%
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ
กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
:เงม16.19%
นฝาก
หรร อตราสารเททยบเทหาเงมนฝาก
: 16.78%

กลทสมตราสารหนชทช พ มช ชมผลคส าการลงททนสผงสทด 5 อบนดบบแรก
หถขนกมข ตววต แลกเงมน หรร อตราสารหนท นทททออกโดยบรม ษวทเอกชน
เงมนฝาก หรร อตราสารเททยบเทหาเงมนฝาก
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
หถขนกมข ตววต แลกเงมน หรร อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรม การทางการเงมน
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงมนเปป นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรร อผมขคก นา
ประกวน
อรทน ๆ

(% NAV)

หถขนกมข ตววต แลกเงมน
หรร อตราสารหนท นทททออกโดยบรม ษวทเอกชน
: 51.81%

(% NAV)
51.81%
16.78%
16.19%
11.47%
3.29%
0.46%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
น น คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลบกทรบ พยร หรพ อตราสารหนชทช พ มช ชมผลคส าการลงททนสผงสทด 5 อบนดบบแรก
ธนาคารอาคารสงเคราะหฑ (GHB) (AAA(tha))
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
บมจ.ทรม คอรฑ ปอเรชวนท (TRUE) (BBB+)
บมจ.เฟรเซอรฑ ส พรป อพเพอรฑ ตท น (ประเทศไทย) (FPT) (A-)
บมจ. ซทพท ออลลฑ (CPALL) (A+)

(% NAV)
16.13%
13.57%
8.04%
7.40%
6.09%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
น น คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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นสาช หนบกการลงททนตามอบนดบบความนส าเชพพอถพอ
ตราสารหนชใช นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

32.63%

อวนดวบเครดมต

AA/AA(tha)

10.35%

A/A(tha)

29.72%

BBB/BBB(tha)

26.82%

ตกทากวหา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
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คส าธรรมเนชยม
* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวนน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงทถน *

คส าธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส าธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจากกองททนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส าธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจากกองททน
2.40

สมงสถดไมหเกมน 2.0865

2.00
1.60
1.20

สมงสถดไมหเกมน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกปบจรมง 0.0428

สมงสถดไมหเกมน 0.1070

ผมขดแม ลผลประโยชนฑ

เกปบจรมง 0.0107

สมงสถดไมหเกมน 0.1070

นายทะเบทยน

เกปบจรมง 0.0735

เกปบจรมง 0.0200

คหาใชข จหายอรทนๆ

รวมคหาใชข จหาย

หมายเหตถ : - คหาใชข จาห ยอรทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาห สถดของกองทถน
- คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมลม คหาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส าธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจากผผผถพอหนส วย (% ของมผลคส าซพอช ขาย)
รายการ
คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทถน (Front-end Fee)
คหาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนหวยลงทถน (Back-end Fee)

สผงสทดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
0.75%

3.00%

ยกเวข น

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงทถน
คหาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาห ยจรม ง

หมายเหตถ : - คหาธรรมเนทยมในการจวดการกองทถน บรม ษวทจวดการจะเรท ยกเกปบในอวตราไมหเกมนรข อยละ 0.75 หรร อ 0.8025 (รวมภาษท มลม คหาเพมทม) ตหอปท ของมมลคหาหนหวยลง
ทถนคงเหลรอของผมขถรอหนหวยลงทถน บรม ษวทจวดการจะคกานวณคหาธรรมเนทยมการจวดการทถกววนทททมทการคกานวณมมลคหาทรวพยฑสนม สถทธม โดยใชข มลม คหาหนหวยลงทถนคงเหลรอของ
ผมขถรอหนหวยลงทถนในแตหละววนทททคกานวณนวนเปป
น นฐานในการคกานวณคหาธรรมเนทยมการจวดการกองทถน และจะเรท ยกเกปบจากผมขถรอหนหวยลงทถนเปป นรายเดรอน โดยผมขถรอ
หนหวยลงทถนจะตข องชการะคหาธรรมเนทยมการจวดการกองทถนดวงกลหาวภายในววนททท 7 ของเดรอนถวดไป
- บรม ษวทจวดการสงวนสมทธมททจะลดหยหอนหรร อยกเวข นคหาธรรมเนทยมการขาย/คหาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนหวยลงทถนใหข กบว ผมขถรอหนหวยลงทถนทททเปป นกองทถนภายใตข การ
จวดการของบรม ษวทจวดการ
- คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทถน (Switching fee) :
ในกรณทกองทถนเปป นกองทถนตข นทาง ใหข มทคาห ธรรมเนทยมเปป นไปตามคหาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนหวยลงทถนในขณะนวนน
ในกรณทททกองทถนเปป นกองทถนปลายทาง ใหข มทคาห ธรรมเนทยมเปป นไปตามคหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทถนในขณะนวนน
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ผลการดสาเนปนงาน
* ผลการดกาเนมนการในอดทต มมไดข เปป นสมงท ยรนยวนถจงผลการดกาเนมนงานในอนาคต *

1. ดบชนชชชวบดของกองททน (Benchmark) คพอ คส าเฉลชพยของผลตอบแทนรวมสททธปของดบชนชพนบ ธบบตรรบ ฐบาลอายท 1 - 3
ปช ของสมาคมตลาดตราสารหนชไช ทย (50%) ผลตอบแทนรวมสททธปของดบชนชตราสารหนชภช าคเอกชน
Mark-to-Market ทชพมชอบนดบบความนส าเชพพอถพอของผผผออกตราสารอยผสในระดบบ A- ขถนช ไป อายท 1 - 3 ปช ของสมาคมตลาด
ตราสารหนชไช ทย (25%) และอบตราดอกเบชยช เงปนฝากประจสา 1 ปช วงเงปนนผ อยกวส า 5 ลผ านบาท เฉลชพยของ 3 ธนาคาร
พาณปชยร ขนาดใหญส ไดผ แกส ธนาคารกรท งเทพ ธนาคารกสปกรไทย และธนาคารไทยพาณปชยร หลบงหบกภาษช (25%)
ทบงช นช ช การเปลชพยนเกณฑร มาตรฐานทชพใชผ วบดผลการดสาเนปนงานในชส วงแรกอาจทสาใหผ ผลการดสาเนปนงานของกองททน
รวมดชขนถ ช เมพพอเปรช ยบเทชยบตบวชชวช บดมาตรฐาน เนพพองจากตราสารหนชทช พ กช องททนลงททนบางสส วนไมส มชภาระภาษช ขณะทชพตบว
ชชวช บดมาตรฐานใหมส คาส นวณจากสมมตปฐานตราสารหนชทช งบ ช หมดเสชยภาษช
* กส อนวบนทชพ 31 ต.ค. 2562 ใชผ คสาเฉลชพยของผลตอบแทนรวมของดบชนชพนบ ธบบตรรบ ฐบาลอายท 1 - 3 ปช (50%) ผลตอบ
แทนรวมของดบชนชตราสารหนชภช าคเอกชน Mark-to-Market ทชพมชอบนดบบความนส าเชพพอถพอของผผผออกตราสารอยผสใน
ระดบบ A- ขถนช ไป อายท 1 - 3 ปช (25%) และอบตราดอกเบชยช เงปนฝากประจสา 1 ปช เฉลชพยของธนาคารกรท งเทพ ธนาคาร
กสปกรไทย และธนาคารไทยพาณปชยร (25%) และไดผ เชพพอมตส อกบบดบชนชชชวบดปบ จจทบบนตบงช แตส วบนทชพ 31 ต.ค. 2562
2. ผลการดสาเนปนงานยผ อนหลบงตามปช ปฏปทนป
ผลการดสาเนปนงานของกองททน
6.00%

5.54%

5.00%
3.92% 3.94%

% ตส อปช

4.00%
3.00% 2.80%

2.97%

3.89%

3.38%

3.50%

3.55%

3.30%
2.61%

2.24%

1.93%

2.00%

2.89%
2.25%

1.84% 1.70%

1.53% 1.43%

1.50%

1.00%
0.00%

2554

2555

2556

2557

2558

กองทถน

2559

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท นววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดกาเนมนงานตวงแตห
น วนว จวดตวงกองทถ
น
นจนถจงววนทกาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวนน

3. กองททนนชเช คยมชผลขาดททนสผงสทดในชส วงเวลา 5 ปช คพอ -1.29%

* กรณชกองททนจบดตบงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส าทชพเกปดขถนช นบบตบงช แตส จบดตบงช กองททน

4. ความผบนผวนของผลการดสาเนปนงาน (standard deviation) คพอ 0.45% ตส อปช
* กรณชกองททนจบดตบงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส าทชพเกปดขถนช นบบตบงช แตส จบดตบงช กองททน

5. ความผบนผวนของสส วนตส างผลการดสาเนปนงานและดบชนชชชวบด (Tracking Error : TE) คพอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพพพอใชผ เปรช ยบเทชยบผลการดสาเนปนงาน ณ จทดขาย คพอ Mid Term General Bond
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7. ผลการดสาเนปนงานยผ อนหลบงแบบปบ กหมทด ณ วบนทชพ 30 มปถทนายน 2564
KACB
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท นววด *

YTD

3 เดพอน

6 เดพอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

0.84
0.30
0.62
0.27

0.89
0.25
0.46
0.19

0.84
0.30
0.62
0.27

2.43
0.91
0.48
0.22

2.32
1.90
0.53
0.59

2.20
1.36
0.45
0.59

(%)
10 ปช * ตบงช แตส จบดตบงช *
2.92
2.71
0.43
0.99

2.88
2.85
0.73
1.88

หมายเหตถ : * รข อยละตหอปท
วมธทการคกานวณผลการดกาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตารางแสดงผลการดสาเนปนงานยผ อนหลบงของกลทสม Mid Term General Bond ณ วบนทชพ 30 มปถทนายน 2564
หมายถถง ผลการดสาเนปนงาน / ความผบนผวนของผลการดสาเนปนงานของกองททน KACB
ผลการดสาเนปนงาน (%)
Peer Percentile
3 เดพอน
6 เดพอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 5

1.26

1.12

2.87

2.46

2.16

2.94

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 25

1.05

0.85

2.16

2.09

1.89

2.56

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 50

0.68

0.61

1.77

1.89

1.75

2.42

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 75

0.48

0.29

1.14

1.48

1.38

2.17

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 95

0.18

-0.21

0.48

0.86

0.95

1.74

ความผบนผวนของผลการดสาเนปนงาน (%)
3 เดพอน
6 เดพอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 5

0.10

0.24

0.22

0.54

0.46

0.56

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 25

0.25

0.44

0.36

0.71

0.59

0.63

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 50

0.35

0.65

0.52

0.92

0.76

0.75

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 75

0.50

0.79

0.62

1.06

0.88

0.85

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 95

0.88

1.06

0.81

1.26

1.03

1.59
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ขผ อมผลอพพนๆ
นโยบายการจส ายเงปนปบ นผล

ไมหจาห ยเงมนปว นผล

ผผผดผแลผลประโยชนร

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วบนทชพจดทะเบชยน
อายทโครงการ
จสานวนเงปนททนโครงการ

16 ตถลาคม 2545

ขนาดกองททน
มผลคส าหนส วยลงททน (NAV)
ซพทถอกช ววและขายคพ
นหนส8.30
วยลงทท
น น.
นทกาการ เวลา
น. - 15.30

3,247.93 ลข านบาท
17.0277 บาท/หนหวย

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

500
มมลคหบาท
าขวนตก
น ทาของการซร นอครวงน แรก
มม500
ลคหาบาท
ขวนตก
น ทาของการซร นอครวงน ถวดไป
ทกาการ เวลา
ววทถนกทกววานการขายคร
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคหาขวนตก
น ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตก
น ทา

ไมหกกาหนด
10,000 ลข านบาท

าการนอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทถกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทถนกววทกนาทกการซร
500 บาท
500 บาท
ทถกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคหาขายครน

T+2 ครอ 2 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายครน
(ประกาศ NAV T+1)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยฑสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รายชพพอผผผจบดการกองททน
อบตราสส วนหมทนเวชยนการลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

คถณธทรถตร อวศวมงคลกถล (ผมขจดว การกองทถนตราสารหนท น), เรมท มบรม หาร 4 มกราคม 2564

ผผผสนบบสนทนการขายหรพ อรบ บซพอช คพน

บรม ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทถน กสมกรไทย จกากวด

ตปดตส อสอบถาม / รบ บหนบงสพอชชชช วน /
รผ องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทถนกสมกรไทย จกากวด
ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทฑ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทชพอาจกส อใหผ เกปด
ความขบดแยผ งทางผลประโยชนร

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกหอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนฑไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขายหนส วยลงททน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมหเสนอขายหนหวยลงทถนของกองทถนกวบหรร อเพรทอประโยชนฑของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมรองสหรวฐอเมรม กา หรร อผมขททมทถมทนฐานอยมให นสหรวฐอเมรม กา หรร อบถคคลซจงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมให นสหรวฐอเมรม กา รวมถจงกองทรวพยฑสนม ของบถคคลดวงกลหาวและบรม ษวทหรร อ
หข างหถขนสหวนซจงท จวดใหข มทขจ นนและดกาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

KACB

ยข อนหลวง 1 ปท เทหากวบ 65.50%
(กรณทกองทถนจวดตว นงไมหถงจ 1 ปท จะแสดงคหาตวงแตห
น จดว ตวงกองทถ
น
น)
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- การลงทถนในหนหวยลงทถนไมหใชหการฝากเงมน รวมทวงไมห
น ไดข อยมภห ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จจงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซจงท ผมขลงทถนอาจไมหไดข รวบเงมนลงทถนครนเตปมจกานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงน และอยมภห ายใตข การกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารหางหนวงสรอชท นชวนในการเสนอขายหนหวยลงทถนของกองทถนรวมนท นมมไดข เปป นการแสดงวหาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถจง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนของกองทถนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนหวยลงทถนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนสหวนสรถปขข อมมลสกาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดกาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวหาขข อมมลดวงกลหาวถมกตข อง ไมหเปป นเทปจ
และไมหทกาใหข ผข อม รทนสกาควญผมด

KACB
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คสาอธปบายเพปพมเตปม

- ความเสชพยงจากการผปดนบดชสาระหนชขช องผผผออกตราสาร (Credit Risk) หมายถจง การพมจารณาจากอวนดวบความนหาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซจงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพมจารณาจากผลการดกาเนมนงานทททผาห นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท น
ระดบบ
การลงททน

ระดวบททท
นหาลงทถน

ระดวบทททตกทากวหา
นหาลงทถน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสาอธปบาย

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

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตกทาทททสดถ ทททจะไมหสามารถชการะหนท น
ไดข ตามกกาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถรอวหามทความเสททยงตกทามากทททจะไมหสามารถ
ชการะหนท นไดข ตามกกาหนด
ความเสททยงตกทาทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

- ความเสชพยงจากความผบนผวนของมผลคส าหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณชกองททนรวมตราสารหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซจงท ขจ นนกวบปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตห
น
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชหน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขจ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมหกปจะสมงขจ นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากหอนหนข าจะมทการซร นอขายในระดวบราคาทททตกทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยฑสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตกทากวหา
(2) กรณชกองททนรวมตราสารททน หมายถจง ความเสททยงทททมลม คหาของหลวกทรวพยฑททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขจ นนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตห
น
างประเทศ เปป นตข น ซจงท พมจารณาไดข จากคหา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาห SD สมง แสดงวหากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยฑสงม
- ความเสชพยงจากการเปลชพยนแปลงของอบตราแลกเปลชพยน (Currency Risk) หมายถจง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตหอมมลคหาของหนหวยลงทถน เชหน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารฑ ในชหวงทททเงมนบาทอหอน แตหขายทกากกาไรในชหวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชหวงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชหวงทททบาทอหอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขจ นนกวหาเดมมดข วยเชหนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจจงเปป นเครรท องมรอสกาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลหาว ซจงท ทกาไดข ดงว ตหอไปนท น
- ปผ องกบนความเสชพยงทบงช หมดหรพอเกพอบทบงช หมด : ผมขลงทถนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปผ องกบนความเสชพยงบางสส วน โดยตข องระบถสดว สหวนการปของกวนความเสททยงไวข อยหางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อาจปผ องกบนความเสชพยงตามดทลยพปนปจของผผผจบดการกองททนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขจ นนอยมกห บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมห
- ไมส ปผองกบนความเสชพยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ความเสชพยงจากการลงททนกระจทกตบว (High Concentration Risk)
(1) ความเสชพยงจากการลงททนกระจทกตบวในผผผออกตราสารรายใดรายหนถพง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซจงท หากเกมดเหตถการณฑททสงห ผลกระทบตหอการดกาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลหาว กองทถนอาจมทผลการดกาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวหากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ความเสชพยงจากการลงททนกระจทกตบวในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนถพง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซจงท หากเกมดเหตถการณฑททสงห ผลกระทบตหออถตสาหกรรมนวนน กองทถนดวง
กลหาวอาจมทผลการดกาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวหากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ความเสชพยงจากการกระจทกตบวลงททนในประเทศใดประเทศหนถพง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนจงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซจงท หากเกมดเหตถการณฑททสงห ผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมรอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตข น กองทถนดวงกลหาวอาจมทผลการดกาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวหา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อบตราสส วนหมทนเวชยนการลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คพอ ปรม มาณการซร นอขายทรวพยฑสนม ของกองทถน
โดยคกานวณจากมมลคหาทททตกทากวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซร นอทรวพยฑสนม กวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยฑสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผหานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคหาทรวพยฑสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซจงท สะทข อนใหข เหปนถจง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทถนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชหน หากกองทถนรวมมทคาห
TE ตกทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตกทา ดวงนวนน กองทถนรวมนท นจจงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาห TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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