ขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ตลสดเงปน
K Money Market Fund
K-MONEY

บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรหนช ช
• กองทรนรวมตลสดเงปน (Money Market Fund)
• กองทรนรวมทชทมชควสมเสชทยงทนงช ในและตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนรวมตลาดเงมนทททลงทถนในเงมนฝาก ตราสารหนท นภาครวฐและภาคเอกชนทททมทกกาหนดววนชการะหนท นไมมเกมน 397 ววน
นวบแตมวนว ทททลงทถน
• กองทถนจะคงอายถตราสารเฉลททยแบบถมวงนก นาหนวก (Portfolio Duration) ของกองทถนไมมเกมน 92 ววน
• ลงทถนในตมางประเทศไดข ไมมเกมน 30% ของมมลคมาทรวพยยสนม สถทธมของกองทถน โดยปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลก
เปลททยนเตตมจกานวน
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงม หววงใหข ผลประกอบการเคลลทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวมาดวชนทชท นววด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททคาดหววงผลตอบแทนใกลข เคทยงเงมนฝากและยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากวมากองทถนรวมตราสารหนท นทววท ไป
ไดข
• ผมขลงทถนทททตของการสภาพคลมองสมง
• ผมขลงทถนทททตของการการลงทถนทททมทความเสททยงตกทา
• ผมขลงทถนควรลงทถนในกองทถนนท นเปต นระยะเวลาตวงแตม
น 2 สวปดาหยขข นนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
ผมขลงทถนทททคาดหววงผลตอบแทนสมง
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสลอชท นชวนฉบวบเตตม หรล อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมมเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• การลงทถนในหนมวยลงทถนกองทถนรวมตลาดเงมนมมใชมการฝากเงมนและมทความเสททยงของการลงทถน ผมขลงทถนอาจไดข รวบเงมนลงทถนคลน
มากกวมาหรล อนข อยกวมาเงมนลงทถนเรมท มแรกกตไดข ดวงนวนผม
น ข ลงทถนควรลงทถนในกองทถนเปม ดเค ตลาดเงมน เมลทอเหตนวมาการลงทถนในกองทถนนท น
เหมาะสมกวบววตถถประสงคยการลงทถนของผมขลงทถนและผมขลงทถนยอมรวบความเสททยงทททอาจเกมดขข นนจากการลงทถนไดข
• แมข วาม กองทถนรวมตลาดเงมนลงทถนไดข เฉพาะทรวพยยสนม ทททมทความเสททยงตกทา แตมกตมทโอกาสขาดทถนไดข

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

credit rating ตาม
international credit

ตกทา

สมง

อวนดวบความนมาเชลทอถลอสมวนใหญมของกองทถน

Gov.bond/AAA

ตกทา

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

สมง

อวนดวบความนมาเชลทอถลอสมวนใหญมของกองทถน

AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตถ : แรเงากรณทททกองทถนลงทถนในอวนดวบความนมาเชลทอถลอ (credit rating) นวนนเกมนกวมา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
อายถเฉลททยของทรวพยยสนม
ทททลงทถน
ความผวนผวนของ
ผลการดกาเนมนงาน (SD)

ตกทา

ตสทสกวส ส 3 เดสอน
(0.19 ปช )

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช

สมง
3 ปช ถถง 5 ปช

มสกกวส ส 5 ปช

ตกทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (high issuer concentration risk)
ตกทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: คกานวณจากผลรวมของนก นาหนวกการลงทถนในตราสารของผมขออกตราสารแตมละรายทททกองทถนลงทถนมากกวมา 10% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตกทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
กลถมม ตราสารอลทน ๆ : 0.38%
หถขนกมข ตววต แลกเงมน
หรล อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรม การทางการเงมน
: 5.21%
หถขนกมข ตววต แลกเงมน
หรล อตราสารหนท นทททออกโดยบรม ษวทเอกชน
: 7.20%

(% NAV)
พวนธบวตรหรล อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ
กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
: 41.59%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงมนเปต นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรล อผมขคก นาประกวน : 20.14%
เงมนฝาก
หรล อตราสารเทททยบเทมาเงมนฝาก
: 25.48%

กลรสมตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรหรล อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
เงมนฝาก หรล อตราสารเทททยบเทมาเงมนฝาก
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงมนเปต นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรล อผมขคก นา
ประกวน
หถขนกมข ตววต แลกเงมน หรล อตราสารหนท นทททออกโดยบรม ษวทเอกชน
หถขนกมข ตววต แลกเงมน หรล อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรม การทางการเงมน
กลถมม ตราสารอลทน ๆ

(% NAV)
41.59%
25.48%
20.14%
7.20%
5.21%
0.38%

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

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรธนาคารแหมงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
บมจ.ธนาคารไทยพาณมชยย (SCB) (F1+(tha))
Bank of China (Macau) (BOC) (A1)
ธนาคารธนชาต จกากวด (มหาชน) (TBANK) (AA-)
Agricultural Bank Of China (ABC) (A1)

(% NAV)
37.72%
7.81%
7.59%
7.53%
6.85%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562 ทวงนท
น น คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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นสสช หนนกกสรลงทรนตสมอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอ
ตรสสสรหนชใช นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

51.82%

อวนดวบเครดมต

AA/AA(tha)

14.48%

A/A(tha)

16.15%

BBB/BBB(tha)

0.00%

ตกทากวมา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562

อวนดวบเครดมต

ตรสสสรหนชตช ส สงประเทศ credit rating ตสม international rating scale
AAA

0.00%

AA

0.00%

A

17.19%

BBB

0.00%

ตกทากวมา BBB

0.00%

Unrated

0.00%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562
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คส สธรรมเนชยม
* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวนน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกตบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรปง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
1.20
สมงสถดไมมเกมน
1.0165

1.00
0.80
0.60

เกตบจรม ง 0.5350 สมงสถดไมมเกมน 0.5350

สมงสถดไมมเกมน 0.5350

เกตบจรม ง 0.6188

0.40
0.20
0.00

เกตบจรม ง 0.0203

การจวดการ

สมงสถดไมมเกมน 0.1070

เกตบจรม ง 0.0535 สมงสถดไมมเกมน 0.0535

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

เกตบจรม ง 0.0100

คมาใชข จมายอลทนๆ

รวมคมาใชข จมาย

หมายเหตถ : คมาธรรมเนทยมผมขดแม ลผลประโยชนยขขางตข นยวงไมมรวมคมาธรรมเนทยมผมขรวบฝากทรวพยยสนม ในตมางประเทศ
คมาใชข จาม ยอลทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาม สถดของกองทถน
คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมลม คมาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรล อภาษทอลทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทถน (Front-end Fee)
คมาธรรมเนทยมการรวบซล นอคลนหนมวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
ไมมมท

เกปบจรปง
ไมมมท

ไมมมท

ไมมมท

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงทถน
คมาธรรมเนทยมอลทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาม ยจรม ง

หมายเหตถ : คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทมากวบคมาธรรมเนทยมการรวบซล นอคลนหนมวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรล อคมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตมอตว ราใดจะสมงกวมา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดกาเนมนการในอดทต มมไดข เปตนสมงท ยลนยวนถขงผลการดกาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชทยของอนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสสเฉลชทยของธนสคสรกรร งเทพ
ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย สสสหรน บบรคคลธรรมดสวงเงปน 1 ลข สนบสท ของระยะเวลสกสรฝสก 1 ปช
(50%) กนบ Total Return Index ของดนชนชตรสสสรหนชเช อกชนระยะสนนช (Commercial Paper Index) อนนดนบควสมนส ส
เชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ A- ขถนช ไป (40%) และ US Generic Government 3 Month Yield รวมกนบ
Average Credit Spread ของตรสสสรในระดนบ A อสยร 3 เดสอน ในชส วงระยะเวลสทชทคสส นวณผลตอบแทนและปรน บ
ดข วยตข นทรนกสรปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน (10%)
* กส อนวนนทชท 16 ต.ค. 2561 กองทรนใชข อนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 3 เดสอนเฉลชทยของธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสร
กสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย (50%) กนบ Total Return Index ของดนชนชตรสสสรหนชเช อกชนระยะสนนช
(Commercial Paper Index) อนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ A- ขถนช ไป (40%) และ US
Generic Government 3 Month Yield รวมกนบ Average Credit Spread ของตรสสสรในระดนบ A อสยร 3 เดสอน ใน
ชส วงระยะเวลสทชทคสส นวณผลตอบแทนและปรน บดข วยตข นทรนกสรปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน (10%) และ
ไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 16 ต.ค. 2561
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
2.80%
2.28% 2.31%

2.40%

2.55% 2.56%
2.29% 2.25%

2.14%
1.88%

2.00%

1.50% 1.52%

% ตส อปช

1.60%
1.20% 1.11%
0.80%

0.81%

0.98%

1.02%

0.78%

1.44%

1.35%

1.30%
0.96%

0.75%

0.40%
0.00%

2552

2553

2554

2555

2556

กองทถน

2557

2558

2559

2560

2561

ดวชนทชท นววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ทททกองทถนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดกาเนมนงานตวงแตม
น วนว จวดตวงกองทถ
น
นจนถขงววนทกาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -0.04%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.08% 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 Money Market General
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 28 มปถรนสยน 2562
K-MONEY
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองทถน
ความผวนผวนของตววชท นววด

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

0.55
0.99
0.05
0.10

0.29
0.51
0.05
0.11

0.55
0.99
0.05
0.10

0.97
1.76
0.05
0.08

0.92
1.47
0.08
0.07

1.16
1.50
0.08
0.07

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
1.55
1.67
0.09
0.10

1.68
1.69
0.11
0.09

หมายเหตถ : * รข อยละตมอปท
วมธทการคกานวณผลการดกาเนมนงานของกองทถนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Money Market General ณ วนนทชท 28 มปถรนสยน 2562
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

0.40

0.77

1.44

1.31

1.50

1.71

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

0.36

0.67

1.22

1.13

1.34

1.65

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

0.32

0.61

1.14

1.01

1.22

1.49

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

0.29

0.55

0.96

0.86

1.02

1.35

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

0.26

0.48

0.87

0.71

0.89

1.27

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

0.05

0.04

0.04

0.04

0.09

0.19

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

0.06

0.05

0.05

0.05

0.09

0.19

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

0.06

0.06

0.05

0.05

0.10

0.20

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

0.07

0.07

0.06

0.05

0.11

0.20

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

0.07

0.07

0.06

0.06

0.12

0.22
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมมจาม ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร

27 กวนยายน 2550

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร
ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสอช และขสยคสนหนส วยลงทรน

250,000 ลข านบาท

ววนทกาการซล นอ

ทถกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
500 บาท

500
มมลคมบาท
าขวนตก
น ทาของการซล นอครวงน แรก
มม500
ลคมาบาท
ขวนตก
น ทาของการซล นอครวงน ถวดไป
ววนทกาการขายคลน
มมลคมาขวนตก
น ทาของการขายคลน
ยอดคงเหลลอขวนตก
น ทา

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

ไมมกกาหนด
60,434.75 ลข านบาท
12.1657 บาท/หนมวย

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคมาขายคลน

T+1 คลอ 1 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายคลน
(ประกาศ NAV T+1 คลนเงมน T+1 9.30 น.เปตนตข นไป)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยยสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com
รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-MONEY

คถณอวมไพวรรณ เมลลองนนทย (ผมขจดว การกองทถนตราสารหนท น), เรมท มบรม หาร 11 มกราคม 2560

ยข อนหลวง 1 ปท เทมากวบ 18.45%

(กรณทกองทถนจวดตว นงไมมถงข 1 ปท จะแสดงคมาตวงแตม
น จดว ตวงกองทถ
น
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-MONEY

ธนาคารกสมกรไทย จกากวด (มหาชน)
Citibank, N.A.,
ธนาคาร ทมสโกข จกากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จกากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมลองไทยประกวนชทวมต จกากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซล นอขายหนมวยลงทถน ฟมนโนมทนา จกากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซล นอขายหนมวยลงทถน โรโบเวลธย จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงศรท จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคทท ซทมมโกข จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคททบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรย ส (ประเทศไทย) จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท น จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทมสโกข จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณมชยย จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย นายหนข าซล นอขายหนมวยลงทถน เซตนทรวล เวลธย โซลมชนวท จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสมน จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนซมา จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ภวทร จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอตง (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอรมา จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เอเชทย เวลทย จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซล นอขายหนมวยลงทถน เวตลธย เมจมก จกากวด
บรม ษวทฮววท เซมงเฮง โกลดย ฟมวเจอรย ส จกากวด
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ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

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

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกมอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมมเสนอขายหนมวยลงทถนของกองทถนกวบหรล อเพลทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมลองสหรวฐอเมรม กา หรล อผมขททมทถมทนฐานอยมใม นสหรวฐอเมรม กา หรล อบถคคลซขงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใม นสหรวฐอเมรม กา รวมถขงกองทรวพยยสนม ของบถคคลดวงกลมาวและบรม ษวทหรล อ
หข างหถขนสมวนซขงท จวดใหข มทขข นนและดกาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนมวยลงทถนไมมใชมการฝากเงมน รวมทวงไมม
น ไดข อยมภม ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซขงท ผมขลงทถนอาจไมมไดข รวบเงมนลงทถนคลนเตตมจกานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงน และอยมภม ายใตข การกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารมางหนวงสลอชท นชวนในการเสนอขายหนมวยลงทถนของกองทถนรวมนท นมมไดข เปตนการแสดงวมาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถขง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสลอชท นชวนของกองทถนรวม หรล อ ไดข ประกวนราคาหรล อผลตอบแทนของหนมวยลงทถนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสลอชท นชวนสมวนสรถปขข อมมลสกาควญ ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดกาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวมาขข อมมลดวงกลมาวถมกตข อง ไมมเปตนเทตจ
และไมมทกาใหข ผข อม ลทนสกาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพมจารณาจากอวนดวบความนมาเชลทอถลอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซขงท เปตนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพมจารณาจากผลการดกาเนมนงานทททผาม นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นมาลงทถน

ระดวบทททตกทากวมา
นมาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

ตกทากวมา
BBB

ตกทากวมา
BBB(tha)

ตกทากวมา
Baa

ตกทากวมา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตกทาทททสดถ ทททจะไมมสามารถชการะหนท น
ไดข ตามกกาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถลอวมามทความเสททยงตกทามากทททจะไมมสามารถ
ชการะหนท นไดข ตามกกาหนด
ความเสททยงตกทาทททจะไมมสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซขงท ขข นนกวบปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตม
น
างประเทศ เปตนตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชมน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขข นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมมกตจะสมงขข นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากมอนหนข าจะมทการซล นอขายในระดวบราคาทททตกทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตกทากวมา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คมาของหลวกทรวพยยททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขข นนหรล อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตม
น
างประเทศ เปตนตข น ซขงท พมจารณาไดข จากคมา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาม SD สมง แสดงวมากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตมอมมลคมาของหนมวยลงทถน เชมน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารย ในชมวงทททเงมนบาทอมอน แตมขายทกากกาไรในชมวงทททบาทแขตง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชมวงทททบาทแขตงและขายทกากกาไรในชมวงทททบาทอมอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขข นนกวมาเดมมดข วยเชมนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปตนเครลท องมลอสกาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลมาว ซขงท ทกาไดข ดงว ตมอไปนท น
-ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สมวนการปของกวนความเสททยงไวข อยมางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขข นนอยมกม บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรล อไมม
-ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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