ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

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

กองทรนเปป ดเค แพลน 2
K PLAN 2 FUND
K-PLAN2

• กองทรนรวมผสมแบบกสสหนดสนดสส วนกสรลงทรนในตรสสสรแหส งทรน
• กองทรนรวมทชทมชนโยบสยเปป ดใหข มชกสรลงทรนในกองทรนรวมอสทนภสยใตข บลจ.เดชยวกนน
• 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?
• กองทถนผสมลงทถนในหถขน ตราสารหนท น และหรร อเงมนฝาก โดยจะลงทถนในหถขนไมมเกมน 30% ของมมลคมาทรวพยยสนม สถทธมของ
กองทถน
• ลงทถนในตมางประเทศไมมเกมน 30% ของมมลคมาทรวพยยสนม สถทธมของกองทถน โดยปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยน
ไมมนขอยกวมา 90% ของมมลคมาเงมนลงทถนในตราสารหนท นตมางประเทศ และไมมปอข งกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนของ
เงมนลงทถนในตราสารทถนตมางประเทศ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซร นอขายลมวงหนข าเพรทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management) และตราสารทททมทสญ
ว ญาซร นอขายลมวงหนข าแฝง (Structured Notes)
• กองทถนนท นอาจลงทถนในหนมวยลงทถนของกองทถนรวมภายใตข บรม ษวทจวดการเดทยวกวนไดข ไมมจจากวดอวตราสมวน
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงม หววงใหข ผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวมาดวชนทชท นววด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซ นนหรร อลดลงจนตจทา
กวมามมลคมาทททลงทถนและทจาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตม
น 3 ปท ขซ นนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจจานวนเงมนทททแนมนอน หรร อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคม รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสรอชท นชวนฉบวบเตตม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมมเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซร นอขายลมวงหนข าเพรทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถนและตราสารทททมทสญ
ว ญาซร นอขายลมวงหนข า
แฝง ทจาใหข กองทถนนท นมทความเสททยงมากกวมากองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง เนรทองจากใชข เงมนลงทถนในจจานวนทททนขอยกวมา
จซงมทกจาไร/ขาดทถนสมงกวมาการลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง
• กองทถนจะพมจารณาปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนบางสมวนสมงผลใหข ผข ลม งทถนอาจขาดทถนหรร อกจาไรจากอวตราแลกเปลททยน
• กองทถนนท นมทการลงทถนในหนมวยลงทถนของกองทถนรวมภายใตข บรม ษวทจวดการเดทยวกวนไมมจจากวดอวตราสมวน ซซงท อาจกมอใหข เกมดความขวดแยข ง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกมดจากนโยบายการลงทถนในหนมวยลงทถนภายใตข การจวดการของบรม ษวทจวดการเดทยวกวน
• การลงทถนในหนมวยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงมนลงทถนครน
มากกวมาหรร อนข อยกวมาเงมนทททไดข ลงทถนไป ทวงนท
น น ผมขลงทถนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวมตควบ
หนมวยลงทถนกมอนการตวดสมนใจลงทถน
• ในกรณทททมทแนวโนข มวมาจะมทการขายครนหนมวยลงทถนเกมนกวมา 2 ใน 3 ของจจานวนหนมวยลงทถนทททจจาหนมายไดข แลข วทวงหมด
น
บรม ษวทจวดการ
อาจใชข ดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคจาสวงท ซร นอขายหนมวยลงทถนทททไดข รวบไวข แลข วหรร อหยถดรวบคจาสวงท ดวงกลมาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดจาเนมนงาน (SD)

ตจทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววใน
หมวดอถตสาหกรรมรวม

ตจทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตจทา

<20%

20% - 50%

50% - 80%

สมง

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตจทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมมนขอยกวมา 90% ของเงมนลงทถนในตราสารหนท นตมาง
ประเทศ และไมมปอข งกวนความเสททยงสจาหรวบการลงทถนในตราสารทถนตมางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อรทน ๆ : 0.08%
เงมนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทมาเงมนฝาก
: 1.12%
หถขนกมข ตววต แลกเงมน
หรร อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรม การทางการเงมน
: 6.65%
หถขน : 13.49%

(% NAV)
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ
กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน
: 38.12%

หนมวยลงทถน : 14.30%
หถขนกมข ตววต แลกเงมน
หรร อตราสารหนท นทททออกโดยบรม ษวทเอกชน
: 26.24%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
ชม นนสมวนอมเลตกทรอนมกสย
ขนสมงและโลจมสตมกสย
อาหารและเครรท องดรทม
พาณมชยย
พลวงงานและสาธารณมปโภค
กลถมม หลวกทรวพยยอรทน ๆ

(% NAV)
2.25%
1.76%
1.66%
1.38%
1.29%
5.15%

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

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.เคซทอท อทเลคโทรนมคสย (KCE)
บมจ.ไมเนอรย อมนเตอรย เนชวนท แนล (MINT)
บมจ.คาราบาวกรถรป (CBG)
บมจ. คอมเซเวมน (COM7)
บมจ.ศรท สววสดมด คอรย ปอเรชวนท (SAWAD)

(% NAV)
2.25%
1.01%
0.63%
0.59%
0.59%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
น น คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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กลรสมตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน
หถขนกมข ตววต แลกเงมน หรร อตราสารหนท นทททออกโดยบรม ษวทเอกชน
หถขนกมข ตววต แลกเงมน หรร อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรม การทางการเงมน
เงมนฝาก หรร อตราสารเททยบเทมาเงมนฝาก
อรทน ๆ

(% NAV)
38.12%
26.24%
6.65%
1.12%
0.08%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 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)
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
ตววต เงมนคลวงและตววต สวญญาใชข เงมนทททออกโดยกระทรวงการคลวง (TREASURY BILL)
(AAA)
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) (AA(tha))
บมจ.ซทเค เพาเวอรย (CKP) (A-)

(% NAV)
18.95%
10.54%
8.63%
3.15%
2.63%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
น น คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวนน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกตบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

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

สมงสถดไมมเกมน 2.3540

2.40
2.00
1.60
1.20
0.80

สมงสถดไมมเกมน 1.0700

สมงสถดไมมเกมน 1.0700

เกตบจรมง 0.8025

0.40
0.00

เกตบจรมง 0.0321

การจวดการ

เกตบจรมง 0.9849

สมงสถดไมมเกมน 0.1070 เกตบจรมง 0.0803 สมงสถดไมมเกมน 0.1070 เกตบจรมง 0.0700

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คมาใชข จมายอรทนๆ

รวมคมาใชข จมาย

หมายเหตถ : - หากกองทถนลงทถนในหนมวยลงทถนของกองทถนรวม หรร อกองทถนรวมอสวงหารม มทรวพยย (กอง1) หรร อหนมวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงทถนใน
อสวงหารม มทรวพยย (REITs) หรร อกองทถนรวมโครงสรข างพร นนฐาน ซซงท อยมภม ายใตข การบรม หารของบรม ษวทจวดการเดทยวกวน (กองทถนปลายทาง) บรม ษวทจวดการจะไมม
คมดธรรมเนทยมการจวดการซจ นาซข อนกวบกองทถนรวมปลายทาง โดยจะเปต นไปตามกรณทตวว อยมาง เชมน กองทถนรวมตข นทางมท NAV 1,000 ลข านบาท โดยไดข จดว
สรรการลงทถนไปยวงกองทถนรวมปลายทางซซงท อยมภม ายใตข การบรม หารของบรม ษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลข านบาท โดยคมาธรรมเนทยมการจวดการจะคมดจาก (1)
เงมนลงทถน 900 ลข านบาทในอวตราทททกองทถนรวมตข นทางกจาหนด และ (2) เงมนลงทถน 100 ลข านบาทในอวตราทททกองทถนรวมปลายทางกจาหนด เปต นตข น
- คมาใชข จาม ยอรทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาม สถดของกองทถน
- คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมลม คมาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

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

สมงสรดไมส เกปน
0.50%

เกปบจรปง
0.50%

0.50%

ยกเวข น

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงทถน
คมาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาม ยจรม ง

หมายเหตถ : - ปว จจถบนว บลจ. ไมมเรท ยกเกตบคมาธรรมเนทยมการขายสจาหรวบการลงทถนผมานบรม การ K-Saving Plan
- หากกองทถนลงทถนในหนมวยลงทถนของกองทถนรวมหรร อกองทถนรวมอสวงหารม มทรวพยย (กอง1) หรร อหนมวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงทถนในอสวงหารม มทรวพยย (REITs)
หรร อกองทถนรวมโครงสรข างพร นนฐานซซงท อยมภม ายใตข การบรม หารของบรม ษวทจวดการเดทยวกวน (กองทถนปลายทาง) บรม ษวทจวดการจะไมมคมดธรรมเนทยมการขายและรวบซร นอครน
หนมวยลงทถนซจ นาซข อนกวบกองทถนรวมปลายทาง โดยกองทถนปลายทางจะยกเวข นการเรท ยกเกตบคมาธรรมเนทยมการขายและรวบซร นอครนหนมวยลงทถนใหข กบว กองทถนตข นทาง
- คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทมากวบคมาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนมวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรร อคมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตมอตว ราใดจะสมงกวมา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดจาเนมนการในอดทต มมไดข เปต นสมงท ยรนยวนถซงผลการดจาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยย ฯ (SET TRI) (20%)
ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (50%) ผลตอบ
แทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสใน
ระดนบ A- ขนนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (15%) ดนชนช MSCI ACWI Net Total Return USD
ปรน บดข วยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอแปลงเปป นสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน (10%) และ US Generic
Government 12 Month Yield บวกดข วย Average Credit Spread ของตรสสสรทชทมชอนนดนบตสทสสรด ในระดนบ
Investment Grade (BBB) อสยร 1 ปช ในชส วงระยะเวลสทชทคสส นวณผลตอบแทน และปรน บดข วยตข นทรนกสรปข องควสม
เสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน (5%)
ทนงช นช ช กสรเปลชทยนเกณฑย มสตรฐสนทชทใชข วนดผลกสรดสสเนปนงสนในชส วงแรกอสจทสสใหข ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
รวมดชขนน 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 คสสเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยย ฯ (SET TRI) (20%) Total Return
of Government Bond Index อสยรระหวส สง 1-3 ปช (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index อสยร 1-3 ปช
(A-ขนนช ไป) (15%) ดนชนช MSCI ACWI Net Total Return USD (10%) ปรน บดข วยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอแปลงเปป นสกรล
เงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield บวกดข วย Average Credit
Spread ของตรสสสรทชทมชอนนดนบตสทสสรด ในระดนบ Investment Grade (BBB) อสยร 1 ปช ในชส วงระยะเวลสทชทคสส นวณผล
ตอบแทน และปรน บดข วยตข นทรนกสรปข องควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน (5%) และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนด
ปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 31 ต.ค. 2562
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
14.00%

12.46%
11.40%

12.00%
10.00%
8.00%

6.88% 6.91%

% ตส อปช

6.00%

3.42%

4.00%

-2.00%
-4.00%

3.87%

2.46%

2.00%
0.00%

6.50% 6.38% 6.27% 6.32%

4.81%

1.81%

1.08% 0.51%

-0.21%
2554

4.98%
2.77%

-1.56%
2555

2556

2557

2558

กองทถน

2559

2560

-3.39%

2561

2562

2563

ดวชนทชท นววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดจาเนมนงานตวงแตม
น วนว จวดตวงกองทถ
น
นจนถซงววนทจาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวนน
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -10.85%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 4.48% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Conservative Allocation
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
K-PLAN2
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท นววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

4.79
4.32
3.40
3.02

2.13
1.34
2.94
2.65

4.79
4.32
3.40
3.02

10.19
8.76
4.09
3.75

3.47
3.79
5.11
5.04

3.25
3.93
4.48
4.16

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
4.24
4.77
4.73
4.12

4.65
5.27
4.73
4.16

หมายเหตถ : * รข อยละตมอปท
วมธทการคจานวณผลการดจาเนมนงานของกองทถนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Conservative Allocation ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-PLAN2
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

2.56

5.33

9.81

3.49

2.99

4.72

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

1.50

2.83

5.32

2.16

2.36

3.94

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

0.75

2.14

3.43

1.61

1.96

3.36

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

0.32

1.42

1.84

0.56

0.86

2.81

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

-0.27

0.26

0.55

-0.72

0.10

1.40

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile

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

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

0.90

1.08

1.14

2.63

2.08

1.28

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

1.60

2.01

2.28

3.90

3.23

2.55

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

2.31

2.44

3.19

4.46

3.73

3.80

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

3.02

3.23

3.88

5.03

4.29

4.59

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

5.37

5.34

5.90

6.57

6.08

6.29
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมมจาม ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

28 ตถลาคม 2552

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

1,346.28 ลข านบาท
17.0102 บาท/หนมวย

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

500
มมลคมบาท
าขวนตจ
น ทาของการซร นอครวงน แรก
มม500
ลคมาบาท
ขวนตจ
น ทาของการซร นอครวงน ถวดไป
ทจาการ เวลา
ววทถนกทจววานการขายคร
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคมาขวนตจ
น ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตจ
น ทา

ไมมกจาหนด
5,000 ลข านบาท

าการนอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทถกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทถนกววทจนาทจการซร
500 บาท
500 บาท
ทถกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคมาขายครน

T+3 ครอ 3 ววนทจาการหลวงจากววนทจารายการขายครน
(ประกาศ NAV T+1)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยยสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน

คถณภารดท มถณทสทม ธมด และคถณจรม ยา พมมลไพบมลยย (ผมขจดว การกองทถนมวลตมแอสเซท), เรมท มบรม หาร 4 มกราคม
2564

อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยข อนหลวง 1 ปท เทมากวบ 250.96%

K-PLAN2

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

K-PLAN2

ธนาคารกสมกรไทย จจากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จจากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จจากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวท ไทยสมถทรประกวนชทวมต จจากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมรองไทยประกวนชทวมต จจากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมรองไทยประกวนชทวมต จจากวด (มหาชน) เพรทอลมกคข ายมนมตลมงคย
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนมวยลงทถน ฟมนโนมทนา จจากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนมวยลงทถน โรโบเวลธย จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงไทย ซทมมโกข จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงศรท จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตมนาคมนภวทร จจากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรถรป จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรย ส (ประเทศไทย) จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท น จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทมสโกข จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณมชยย จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสมน จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนซมา จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอตง (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จจากวด (มหาชน)
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บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอรมา จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เอเชทย เวลทย จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนมวยลงทถน เวตลธย เมจมก จจากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถนกสมกรไทย จจากวด
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

เนรทองจากกองทถนอาจลงทถนในหนมวยลงทถนของกองทถนรวมซซงท อยมภม ายใตข การบรม หารของบรม ษวทจวดการไดข ไมม
จจากวดอวตราสมวน ดวงนวนน บรม ษวทจวดการจะจวดใหข มทระบบงานทททปอข งกวนธถรกรรมทททอาจกมอใหข เกมดความขวดแยข ง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกมดจากนโยบายการลงทถนทททเปม ดใหข มทการลงทถนในกองทถนรวมภายใตข การบรม หาร
จวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพรทอใหข เกมดประโยชนยสงม สถดแกมผข ถม รอหนมวยลงทถนของทวงกองทถ
น
นรวมตข นทางและ
กองทถนรวมปลายทาง คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกมอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมมเสนอขายหนมวยลงทถนของกองทถนกวบหรร อเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมรองสหรวฐอเมรม กา หรร อผมขททมทถมทนฐานอยมใม นสหรวฐอเมรม กา หรร อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใม นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยยสนม ของบถคคลดวงกลมาวและบรม ษวทหรร อ
หข างหถขนสมวนซซงท จวดใหข มทขซ นนและดจาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนมวยลงทถนไมมใชมการฝากเงมน รวมทวงไมม
น ไดข อยมภม ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมมไดข รวบเงมนลงทถนครนเตตมจจานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงน และอยมภม ายใตข การกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารมางหนวงสรอชท นชวนในการเสนอขายหนมวยลงทถนของกองทถนรวมนท นมมไดข เปต นการแสดงวมาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนของกองทถนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนมวยลงทถนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนสมวนสรถปขข อมมลสจาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดจาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวมาขข อมมลดวงกลมาวถมกตข อง ไมมเปต นเทตจ
และไมมทจาใหข ผข อม รทนสจาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนมาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปต นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท น โดยพมจารณาจากผลการดจาเนมนงานทททผาม นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นมาลงทถน

ระดวบทททตจทากวมา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

ตจทากวมา
BBB

ตจทากวมา
BBB(tha)

ตจทากวมา
Baa

ตจทากวมา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตจทาทททสดถ ทททจะไมมสามารถชจาระหนท น
ไดข ตามกจาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถรอวมามทความเสททยงตจทามากทททจะไมมสามารถ
ชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด
ความเสททยงตจทาทททจะไมมสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซงท ขซ นนกวบปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตม
น
างประเทศ เปต นตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชมน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมมกตจะสมงขซ นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากมอนหนข าจะมทการซร นอขายในระดวบราคาทททตจทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวมา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คมาของหลวกทรวพยยททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ นนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตม
น
างประเทศ เปต นตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคมา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาม SD สมง แสดงวมากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตมอมมลคมาของหนมวยลงทถน เชมน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารย ในชมวงทททเงมนบาทอมอน แตมขายทจากจาไรในชมวงทททบาทแขตง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชมวงทททบาทแขตงและขายทจากจาไรในชมวงทททบาทอมอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ นนกวมาเดมมดข วยเชมนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปต นเครรท องมรอสจาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลมาว ซซงท ทจาไดข ดงว ตมอไปนท น
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สมวนการปของกวนความเสททยงไวข อยมางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมกม บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมม
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณยททสงม ผลกระทบตมอการดจาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลมาว กองทถนอาจมทผลการดจาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวมากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณยททสงม ผลกระทบตมออถตสาหกรรมนวนน กองทถนดวง
กลมาวอาจมทผลการดจาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวมากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณยททสงม ผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมรอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปต นตข น กองทถนดวงกลมาวอาจมทผลการดจาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวมา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซร นอขายทรวพยยสนม ของกองทถน
โดยคจานวณจากมมลคมาทททตจทากวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซร นอทรวพยยสนม กวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยยสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผมานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคมาทรวพยยสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซงท สะทข อนใหข เหตนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทถนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชมน หากกองทถนรวมมทคาม
TE ตจทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตจทา ดวงนวนน กองทถนรวมนท นจซงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาม TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปต นตข น
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