ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดเค หรขนกมข
K Corporate Bond Fund
K-CBOND
• กองทรนรวมตรสสสรหนช ช
• ไมส มชกสรลงทรนในตส 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 นทททลงททนในตราสารหนท นทททออกโดยบรร ษวทเอกชน/รวฐวรสาหกรจ ซซงท คาดววาจะใหข ผลตอบแทน
จากดอกเบท นย / กกาไรสววนเกรนททนในระดวบสมง
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ นอขายลววงหนข าเพซทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรร หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
• กองททนจะไมวลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซ นอขายลววงหนข าแฝง (Structured Note) อซทนนอกเหนซอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ นอขายลววงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมทสทร ธรในการบวงควบไถว
ถอนคซนกวอนกกาหนด (callable) หรซ อตราสารหนท นทททผข ถม ซอมทสทร ธรเรท ยกใหข ผข อม อกชการะหนท นคซนกวอนกกาหนด (puttable) โดยมท
การกกาหนดผลตอบแทนไวข อยวางแนวนอนหรซ อเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบท นยของสถาบวนการเงรนหรซ ออวตรา
ดอกเบท นยอซทน และไมวมทการกกาหนดเงซทอนไขการจวายผลตอบแทนทททอขางอรงกวบปว จจวยอข างอรงอซทนเพรทมเตรม
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงว หววงใหข ผลประกอบการเคลซทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกววาดวชนทชท นววด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กววาเงรนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากววาหทขนไดข
• ผมขลงททนทททตของการสภาพคลวองในการซซ นอขายไถวถอนหนววยลงททนไดข ทกท ววนทกาการ โดยจะไดข รวบเงรนคซนภายในววนททท
T+2
• ผมขลงททนทททตของการลงททนเปป นระยะเวลาประมาณ 6 - 9 เดซอน
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจกานวนเงรนทททแนวนอน หรซ อรวกษาเงรนตข นใหข อยมคว รบ
• ผมขลงททนทททตของการลงททนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคณ
ท ภาพดทสภาพคลวองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตกทา เนซทองจากกองททนรวมนท นไมวถกม จกากวดโดยกฎเกณฑฑใหข ตของลงททนในทรวพยฑสนร ดวงกลวาวเชวนเดทยวกวบกองททนรวม
ตลาดเงรน
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสซอชท นชวนฉบวบเตปม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรร ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมวเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนนท นไมวไดข ถกม จกากวดโดยกฎเกณฑฑใหข ตของลงททนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตกทาเชวนเดทยวกวบกองททนรวมตลาดเงรน เชวน อาจมท
การลงททนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลวองตกทา ซซงท อาจไมวสามารถซซ นอขายตราสารหนท นไดข ในเวลาทททตของการหรซ อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนน
จซงอาจมทความเสททยงสมงกววากองททนตลาดเงรน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ นอขายลววงหนข าเพซทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรร หารการลงททน ทกาใหข กองททนนท นมทความเสททยงมากกววา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยฑอขางอรงโดยตรง เนซทองจากใชข เงรนลงททนในจกานวนทททนขอยกววาจซงมทกกาไร/ขาดททนสมงกววาการลงททนใน
หลวกทรวพยฑอขางอรงโดยตรง
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซ นอขายลววงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมท
สรทธรในการบวงควบไถวถอนคซนกวอนกกาหนด (callable) หรซ อตราสารหนท นทททผข ถม ซอมทสทร ธรเรท ยกใหข ผข อม อกชการะหนท นคซนกวอนกกาหนด (puttable)
ซซงท มทความเสททยงมากกววาการลงททนในตราสารหนท นทววท ไป
• การลงททนในหนววยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมฑประกวนชทวรตควบการลงททนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงรนลงททนคซน
มากกววาหรซ อนข อยกววาเงรนทททไดข ลงททนไป ทวงนท
น น ผมขลงททนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมฑประกวนชทวรตควบ
หนววยลงททนกวอนการตวดสรนใจลงททน
• ในกรณทททมทแนวโนข มววาจะมทการขายคซนหนววยลงททนเกรนกววา 2 ใน 3 ของจกานวนหนววยลงททนทททจกาหนวายไดข แลข วทวงหมด
น
บรร ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพรนรจในการเลรกกองททนรวม และอาจยกเลรกคกาสวงท ซซ นอขายหนววยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยทดรวบคกาสวงท ดวงกลวาวไดข

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

ตกทา

สมง

อวนดวบความนวาเชซทอถซอสววนใหญวของกองททน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตท : แรเงากรณทททกองททนลงททนในอวนดวบความนวาเชซทอถซอ (credit rating) นวนนเกรนกววา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
อายทเฉลททยของทรวพยฑสนร
ทททลงททน
ความผวนผวนของ
ผลการดกาเนรนงาน (SD)

ตกทา

ตสทสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช
(1.80 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 มากกววา 10% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

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

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

สมง

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อซทน ๆ : -0.10%
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงรนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรซ อผมขคก นาประกวน : 0.01%

(% NAV)
หทขนกมข ตววต แลกเงรน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรร ษวทเอกชน
: 44.28%

เงรนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทวาเงรนฝาก
: 7.48%
หทขนกมข ตววต แลกเงรน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรร การทางการเงรน
: 23.10%
พวนธบวตรหรซ อตราสารหนท
น
รวฐบาล รวฐวรสาหกรจ
กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
: 25.23%

กลรสมตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
หทขนกมข ตววต แลกเงรน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรร ษวทเอกชน
พวนธบวตรหรซ อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวรสาหกรจ กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
หทขนกมข ตววต แลกเงรน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรร การทางการเงรน
เงรนฝาก หรซ อตราสารเททยบเทวาเงรนฝาก
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงรนเปป นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรซ อผมขคก นา
ประกวน
อซทน ๆ

(% NAV)
44.28%
25.23%
23.10%
7.48%
0.01%
-0.10%

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
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
พวนธบวตรธนาคารแหวงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
บมจ.ราชธานทลสร ซรทง (THANI) (A-)
ธนาคารอาคารสงเคราะหฑ (GHB) (AAA(tha))
บมจ.ทรม คอรฑ ปอเรชวนท (TRUE) (BBB+)

(% NAV)
14.79%
10.44%
7.33%
6.93%
5.87%

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

K-CBOND

5 / 14

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

35.29%

อวนดวบเครดรต

AA/AA(tha)

9.51%

A/A(tha)

32.67%

BBB/BBB(tha)
ตกทากววา BBB
unrated

21.36%

1.26%

0.00%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
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คส สธรรมเนชยม
* ควาธรรมเนทยมมทผลกระทบตวอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวนน คทณควรพรจารณาการเรท ยกเกปบควาธรรมเนทยมดวงกลวาวกวอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
2.40

สมงสทดไมวเกรน 2.0758

2.00
1.60
1.20

สมงสทดไมวเกรน 1.0700
สมงสทดไมวเกรน 0.8025

0.80
0.40

เกปบจรรง 0.6011

เกปบจรรง 0.4280

0.00

สมงสทดไมวเกรน 0.1284
เกปบจรรง 0.0500
เกปบจรรง 0.0428 สมงสทดไมวเกรน 0.0749 เกปบจรรง 0.0803

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนฑ

นายทะเบทยน

ควาใชข จวายอซทนๆ

รวมควาใชข จวาย

หมายเหตท : ควาใชข จาว ยอซทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาว สทดของกองททน
ควาธรรมเนทยมดวงกลวาวรวมภาษทมลม ควาเพรทม ภาษทธรท กรจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
ควาธรรมเนทยมการขายหนววยลงททน (Front-end Fee)
ควาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนววยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
0.50%

เกปบจรปง
ยกเวข น

0.50%

ยกเวข น

ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนววยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนววยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

ควาธรรมเนทยมการโอนหนววยลงททน
ควาธรรมเนทยมอซทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาว ยจรร ง

หมายเหตท : ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทวากวบควาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนววยลงททนของกองททนตข นทางหรซ อควาธรรมเนทยมการขายหนววยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตวอตว ราใดจะสมงกววา

K-CBOND
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดกาเนรนการในอดทต มรไดข เปปนสรงท ยซนยวนถซงผลการดกาเนรนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชทยของผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 1 - 3
ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (50%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน
Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ A- ขถนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสด
ตรสสสรหนชไช ทย (25%) และอนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 1 ปช วงเงปนนข อยกวส ส 5 ลข สนบสท เฉลชทยของ 3 ธนสคสร
พสณปชยย ขนสดใหญส ไดข แกส ธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย หลนงหนกภสษช (25%)
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 คสสเฉลชทยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total
Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A-ขถนช ไป) (25%) และอนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 1 ปช เฉลชทย
ของธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย (25%) และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนน
ตนงช แตส วนนทชท 31 ต.ค. 2562
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
6.00%

5.54%

5.00%
3.92%

% ตส อปช

4.00%
3.00%
2.00%

3.65%
3.05% 2.97%

1.90%

1.82%

3.25% 3.30%

2.24%

3.30%
1.88%

2.20% 2.25%
1.50%

1.13%

1.00%
0.00%

2554

2555

2556

2557

2558

กองททน

2.89%

2559

2560

1.43%

2561

1.32%

2562

1.70%

2563

ดวชนทชท นววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดกาเนรนงานตวงแตว
น วนว จวดตวงกองทท
น
นจนถซงววนทกาการสทดทข ายของปท ปฏรทรนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -1.78%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.51% 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

K-CBOND
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
K-CBOND
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท นววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

1.32
1.70
0.86
0.93

0.97
0.56
0.29
0.15

1.72
0.61
0.34
0.17

1.32
1.70
0.86
0.93

1.92
2.01
0.59
0.59

1.97
1.96
0.51
0.81

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
2.35
2.77
0.53
1.00

2.84
3.43
0.94
1.93

หมายเหตท : * รข อยละตวอปท
วรธทการคกานวณผลการดกาเนรนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนรนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรร ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Mid Term General Bond ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-CBOND
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 5

1.17

1.78

2.18

2.36

2.19

2.90

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 25

1.05

1.39

1.87

2.07

1.98

2.63

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 50

0.89

1.08

1.54

1.83

1.83

2.37

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 75

0.68

0.72

1.12

1.54

1.52

2.17

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 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
เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 5

0.16

0.18

0.55

0.49

0.46

0.52

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 25

0.24

0.27

0.79

0.67

0.59

0.63

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 50

0.33

0.36

0.92

0.85

0.77

0.71

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 75

0.40

0.41

1.22

1.00

0.92

0.83

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 95

0.52

0.53

1.58

1.24

1.07

1.68

K-CBOND
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมวจาว ยเงรนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

22 พฤศจรกายน 2542

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

7,305.99 ลข านบาท
18.0581 บาท/หนววย

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

500
มมลควบาท
าขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน แรก
มม500
ลควาบาท
ขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน ถวดไป
ทกาการ เวลา
ววททนกทกววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลควาขวนตก
น ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตก
น ทา

ไมวกกาหนด
12,500 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

ระยะเวลาการรวบเงรนควาขายคซน

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

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-CBOND

คทณธทรทตร อวศวมงคลกทล (ผมขจดว การกองททนตราสารหนท น), เรรท มบรร หาร 4 มกราคม 2564

ยข อนหลวง 1 ปท เทวากวบ 101.49%
(กรณทกองททนจวดตว นงไมวถงซ 1 ปท จะแสดงควาตวงแตว
น จดว ตวงกองทท
น
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-CBOND

ธนาคารกสรกรไทย จกากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทรสโกข จกากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดฑ แอนดฑ เฮข าสฑ จกากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสรน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จกากวด (มหาชน)
บรร ษวท ไทยสมททรประกวนชทวรต จกากวด (มหาชน)
บรร ษวท เมซองไทยประกวนชทวรต จกากวด (มหาชน)
บรร ษวท เมซองไทยประกวนชทวรต จกากวด (มหาชน) เพซทอลมกคข ายมนรตลรงคฑ
บรร ษวท หลวกทรวพยฑนายหนข าซซ นอขายหนววยลงททน ฟรนโนมทนา จกากวด
บรร ษวท หลวกทรวพยฑนายหนข าซซ นอขายหนววยลงททน โรโบเวลธฑ จกากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ กรทงไทย ซทมรโกข จกากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ กรทงศรท จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ กสรกรไทย จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ เกทยรตรนาครนภวทร จกากวด(มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ โกลเบลปก จกากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ ควนทรทท กรทรป จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ เคจทไอ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ เคททบทเอสทท จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จกากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ ดทบทเอส วรคเคอรฑ ส (ประเทศไทย) จกากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ ทรท นทตท น จกากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ ทรสโกข จกากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ ไทยพาณรชยฑ จกากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ ธนชาต จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ โนมมระ พวฒนสรน จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ บววหลวง จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ ฟรนวนซวา จกากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ ฟรนวนเซทย ไซรวส จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ ฟรลลรป (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ เมยฑแบงกฑ กรมเอปง (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ เมอรฑ ชนวท พารฑ ทเนอรฑ จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ ยมโอบท เคยฑเฮทยน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ แลนดฑ แอนดฑ เฮาสฑ จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ หยวนตข า (ประเทศไทย) จกากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ อารฑ เอชบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ เอเซทย พลวส จกากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ เออทซท จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑ ไอ วท โกลบอล จกากวด (มหาชน)
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บรร ษวทหลวกทรวพยฑ ไอรวา จกากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองททน เมอรฑ ชนวท พารฑ ทเนอรฑ จกากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองททน เอเชทย เวลทฑ จกากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยฑนายหนข าซซ นอขายหนววยลงททน เวปลธฑ เมจรก จกากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรร ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองททนกสรกรไทย จกากวด
ทททอยมว : 400/22 อาคารธนาคารกสรกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธรน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทฑ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกวอใหข เกรดความขวดแยข งทางผลประโยชนฑไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสรทธรททจะไมวเสนอขายหนววยลงททนของกองททนกวบหรซ อเพซทอประโยชนฑของประเทศ
สหรวฐอเมรร กา พลเมซองสหรวฐอเมรร กา หรซ อผมขททมทถรทนฐานอยมใว นสหรวฐอเมรร กา หรซ อบทคคลซซงท
โดยปกตรมทถรทนทททอยมใว นสหรวฐอเมรร กา รวมถซงกองทรวพยฑสนร ของบทคคลดวงกลวาวและบรร ษวทหรซ อ
หข างหทขนสววนซซงท จวดใหข มทขซ นนและดกาเนรนกรจกรรมในสหรวฐอเมรร กา

- การลงททนในหนววยลงททนไมวใชวการฝากเงรน รวมทวงไมว
น ไดข อยมภว ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงรนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมวไดข รวบเงรนลงททนคซนเตปมจกานวน
- ไดข รวบอนทมตว รจดว ตวงน และอยมภว ายใตข การกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต
- การพรจารณารวางหนวงสซอชท นชวนในการเสนอขายหนววยลงททนของกองททนรวมนท นมรไดข เปปนการแสดงววาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนของกองททนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนววยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรร ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนสววนสรทปขข อมมลสกาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผรดชอบในการดกาเนรนการของกองททนรวมและขอรวบรองววาขข อมมลดวงกลวาวถมกตข อง ไมวเปปนเทปจ
และไมวทกาใหข ผข อม ซทนสกาควญผรด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพรจารณาจากอวนดวบความนวาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพรจารณาจากผลการดกาเนรนงานทททผาว นมาและฐานะการเงรน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยวอ ดวงตวอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นวาลงททน

ระดวบทททตกทากววา
นวาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมวสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

ตกทากววา
BBB

ตกทากววา
BBB(tha)

ตกทากววา
Baa

ตกทากววา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมวสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

อวนดวบเครดรตสมงทททสดท มทความเสททยงตกทาทททสดท ทททจะไมวสามารถชการะหนท น
ไดข ตามกกาหนด
อวนดวบเครดรตรองลงมาและถซอววามทความเสททยงตกทามากทททจะไมวสามารถ
ชการะหนท นไดข ตามกกาหนด
ความเสททยงตกทาทททจะไมวสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกรดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซงท ขซ นนกวบปว จจวยภายนอก เชวน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตว
น
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทรศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชวน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงรนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมวกปจะสมงขซ นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากวอนหนข าจะมทการซซ นอขายในระดวบราคาทททตกทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยฑสนร ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชรญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกววากองททนรวมทททมท portfolio duration ตกทากววา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม ควาของหลวกทรวพยฑททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพรทมขซ นนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชวน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตว
น
างประเทศ เปปนตข น ซซงท พรจารณาไดข จากควา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาว SD สมง แสดงววากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยฑสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตวอมมลควาของหนววยลงททน เชวน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงรนดอลลารฑ ในชววงทททเงรนบาทอวอน แตวขายทกากกาไรในชววงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงรนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชววงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชววงทททบาทอวอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ นนกววาเดรมดข วยเชวนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครซท องมซอสกาควญในการบรร หารความเสททยงดวง
กลวาว ซซงท ทกาไดข ดงว ตวอไปนท น
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมวมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สววนการปของกวนความเสททยงไวข อยวางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมกว บว ดทลยพรนรจของผมขจดว การกองททนรวมในการพรจารณาววาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมว
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกววา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณฑททสงว ผลกระทบตวอการดกาเนรนงาน ฐานะทางการเงรน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลวาว กองททนอาจมทผลการดกาเนรนงานทททผนว ผวนมากกววากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกรดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกววา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณฑททสงว ผลกระทบตวออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลวาวอาจมทผลการดกาเนรนงานทททผนว ผวนมากกววากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกววา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณฑททสงว ผลกระทบตวอประเทศดวงกลวาว เชวน การเมซอง
เศรษฐกรจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลวาวอาจมทผลการดกาเนรนงานทททผนว ผวนมากกววา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรร มาณการซซ นอขายทรวพยฑสนร ของกองททน
โดยคกานวณจากมมลควาทททตกทากววาระหววางผลรวมของมมลควาการซซ นอทรวพยฑสนร กวบผลรวมของมมลควาการขายทรวพยฑสนร ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผวานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลควาทรวพยฑสนร สททธรเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสววนตวางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสรทธรภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองททนรวมววามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชวน หากกองททนรวมมทคาว
TE ตกทา แสดงววา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตกทา ดวงนวนน กองททนรวมนท นจซงมทประสรทธรภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอรง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาว TE สมง แสดงววาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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