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 ตรสสสรรน ฐระยะสนนช
K Treasury Fund
K-TREASURY
• 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?
• กองททนรวมทททลงททนสสวนใหญสในตววต เงงนคลวง พวนธบวตรรวฐบาลหรร อรวฐวงสาหกงจทททมทกระทรวงการคลวงคค คาประกวน
พวนธบวตรธนาคารแหสงประเทศไทย หรร อพวนธบวตรอรทนใด และสสวนทททเหลรออาจลงททนในเงงนฝากในประเทศ
• กองททนจะดคารงพอรร ตโฟลงโอ ดมเรชวนท (Portfolio Duration) ของกองททนในขณะใดขณะหนนงท ไวข ไมสเกงน 1 ปท
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงส หววงใหข ผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท คววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวสาดวชนทชท คววด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวสาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตคทากวสาหทขนไดข
• ผมขลงททนทททตของการสภาพคลสองในการซร คอขายไถสถอนหนสวยลงททนไดข ทกท ววนทคาการ โดยจะไดข รวบเงงนครนภายในววนททท
T+1
• ผมขลงททนทททตของการพวกเงงนระยะสวนค
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจคานวนเงงนทททแนสนอน หรร อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคส รบ
• ผมขลงททนทททตของการลงททนเฉพาะในตราสารหนท คทททมทคณ
ท ภาพดทสภาพคลสองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตคทา เนรทองจากกองททนรวมนท คไมสถกม จคากวดโดยกฎเกณฑรใหข ตของลงททนในทรวพยรสนง ดวงกลสาวเชสนเดทยวกวบกองททนรวม
ตลาดเงงน
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสรอชท คชวนฉบวบเตตม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมสเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท คดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนนท คไมสไดข ถกม จคากวดโดยกฎเกณฑรใหข ตของลงททนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตคทาเชสนเดทยวกวบกองททนรวมตลาดเงงน เชสน อาจมท
การลงททนในตราสารหนท คทททมทสภาพคลสองตคทา ซนงท อาจไมสสามารถซร คอขายตราสารหนท คไดข ในเวลาทททตของการหรร อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนค
จนงอาจมทความเสททยงสมงกวสากองททนตลาดเงงน
• ในกรณทททมทแนวโนข มวสาจะมทการขายครนหนสวยลงททนเกงนกวสา 2 ใน 3 ของจคานวนหนสวยลงททนทททจคาหนสายไดข แลข วทวงหมด
ค
บรง ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพงนงจในการเลงกกองททนรวม และอาจยกเลงกคคาสวงท ซร คอขายหนสวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรร อหยทดรวบคคาสวงท ดวงกลสาวไดข

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

ตคทา

สมง

อวนดวบความนสาเชรทอถรอสสวนใหญสของกองททน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตท : แรเงากรณทททกองททนลงททนในอวนดวบความนสาเชรทอถรอ (credit rating) นวคนเกงนกวสา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
อายทเฉลททยของทรวพยรสนง
ทททลงททน
ความผวนผวนของ
ผลการดคาเนงนงาน (SD)

ตคทา

ตสทสกวส ส 3 เดสอน
(0.12 ปช )

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช

สมง
3 ปช ถถง 5 ปช

มสกกวส ส 5 ปช

ตคทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนนงท มากกวสา 10% ของ NAV รวมกวน
ตคทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนนงท มากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน
ตคทา

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

สมง

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อรทน ๆ : -0.02%
เงงนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทสาเงงนฝาก
: 38.36%

(% NAV)

พวนธบวตรหรร อตราสารหนท ค
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคค คาประกวน
: 61.66%

กลรสมตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท ค รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคค คาประกวน
เงงนฝาก หรร อตราสารเททยบเทสาเงงนฝาก
อรทน ๆ

(% NAV)
61.66%
38.36%
-0.02%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
ค ค คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรธนาคารแหสงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
บมจ.ธนาคารไทยพาณงชยร (SCB) (AA+(tha))
ธนาคารอาคารสงเคราะหร (GHB) (AAA(tha))
บมจ.ธนาคารกรทงไทย (KTB) (AA+(tha))
ตววต เงงนคลวงและตววต สวญญาใชข เงงนทททออกโดยกระทรวงการคลวง (TREASURY BILL)
(AAA)

(% NAV)
58.07%
23.50%
9.66%
5.18%
3.59%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
ค ค คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

K-TREASURY

5 / 14

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

71.32%

อวนดวบเครดงต

AA/AA(tha)

28.71%

A/A(tha)

0.00%

BBB/BBB(tha)

0.00%

ตคทากวสา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

K-TREASURY

6 / 14

คส สธรรมเนชยม
* คสาธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวคน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกตบคสาธรรมเนทยมดวงกลสาวกสอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

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

สมงสทดไมสเกงน 1.0700

สมงสทดไมสเกงน 1.0379

1.00
0.80
0.60
0.40

สมงสทดไมสเกงน 0.5350
เกตบจรงง 0.3294

เกตบจรงง 0.2675

0.20
0.00

เกตบจรงง 0.0251 สมงสทดไมสเกงน 0.0535 เกตบจรงง 0.0268

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนร

สมงสทดไมสเกงน 0.1284
เกตบจรงง 0.0100

นายทะเบทยน

คสาใชข จสายอรทนๆ

รวมคสาใชข จสาย

หมายเหตท : - คสาใชข จาส ยอรทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาส สทดของกองททน
- คสาธรรมเนทยมดวงกลสาวรวมภาษทมลม คสาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คสาธรรมเนทยมการขายหนสวยลงททน (Front-end Fee)
คสาธรรมเนทยมการรวบซร คอครนหนสวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
ไมสมท

เกปบจรปง
ไมสมท

ไมสมท

ไมสมท

คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนสวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนสวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คสาธรรมเนทยมการโอนหนสวยลงททน
คสาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาส ยจรง ง

หมายเหตท : คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทสากวบคสาธรรมเนทยมการรวบซร คอครนหนสวยลงททนของกองททนตข นทางหรร อคสาธรรมเนทยมการขายหนสวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตสอตว ราใดจะสมงกวสา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดคาเนงนการในอดทต มงไดข เปตนสงงท ยรนยวนถนงผลการดคาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชตรสสสรหนชภช สครน ฐระยะสนนช
* กส อนวนนทชท 1 ม.ค. 2560 ใชข อนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 1 ปช เฉลชทยของธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และ
ธนสคสรไทยพสณปชยย และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 1 ม.ค. 2560
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
2.80%
2.40% 2.21% 2.27%

2.49%

2.68%
2.35%
2.05%

2.00%

1.76% 1.83%

% ตส อปช

1.60%

1.47% 1.53%

1.20%

1.38%
1.02%

1.70%

1.45%
0.97%

0.80%

1.33%

1.23%

0.89%

0.84%
0.52%

0.40%
0.00%

2554

2555

2556

2557

2558

2559

กองททน

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท คววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงค กราฟจะแสดงผลการดคาเนงนงานตวงแตส
ค วนว จวดตวงกองทท
ค
นจนถนงววนทคาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวคน

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 0.05% 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 Short Term Government Bond
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
K-TREASURY
ตววชท คววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท คววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

0.52
0.84
0.07
0.09

0.07
0.16
0.01
0.06

0.14
0.27
0.01
0.04

0.52
0.84
0.07
0.09

0.88
1.29
0.06
0.09

0.93
1.34
0.05
0.08

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
1.46
1.74
0.08
0.09

1.76
1.91
0.15
0.14

หมายเหตท : * รข อยละตสอปท
วงธทการคคานวณผลการดคาเนงนงานของกองททนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดคาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
K-TREASURY
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Short Term Government Bond ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-TREASURY
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
เปอรร เซตนตรไทลรทท 5

0.16

0.19

1.12

1.16

1.16

1.58

เปอรร เซตนตรไทลรทท 25

0.07

0.13

0.52

0.86

0.93

1.48

เปอรร เซตนตรไทลรทท 50

0.06

0.02

0.27

0.71

0.82

1.46

เปอรร เซตนตรไทลรทท 75

0.02

-0.01

0.17

0.59

0.66

1.31

เปอรร เซตนตรไทลรทท 95

0.01

-0.02

0.08

0.40

0.44

1.04

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

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรร เซตนตรไทลรทท 5

0.01

0.01

0.03

0.10

0.08

0.19

เปอรร เซตนตรไทลรทท 25

0.02

0.02

0.07

0.11

0.09

0.21

เปอรร เซตนตรไทลรทท 50

0.04

0.03

0.07

0.13

0.11

0.23

เปอรร เซตนตรไทลรทท 75

0.11

0.09

0.32

0.15

0.17

0.26

เปอรร เซตนตรไทลรทท 95

0.45

0.33

0.43

0.28

0.29

0.58

K-TREASURY
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมสจาส ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารไทยพาณงชยร

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

24 มทนาคม 2548

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

19,304.65 ลข านบาท
13.1645 บาท/หนสวย

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

500
500 บาท
มมลคสบาท
าขวนตค
ค ทาของการซร คอครวงค แรก
500 บาท
มม500
ลคสาบาท
ขวนตค
ค ทาของการซร คอครวงค ถวดไป
ทคาการ เวลา
ววททนกทคววานการขายคร
น 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ไมสกคาหนด
150,000 ลข านบาท

าการคอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทคนาทคการซร

มมลคสาขวนตค
ค ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตค
ค ทา

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคสาขายครน

T+1 ครอ 1 ววนทคาการหลวงจากววนทคารายการขายครน
(ประกาศNAV T+1 ครนเงงน T+1 9.30 น.เปต นตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคสาทรวพยรสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-TREASURY

คทณอวมไพวรรณ เมลรองนนทร (ผมขจดว การกองททนตราสารหนท ค), เรงท มบรง หาร 24 มทนาคม 2548

ยข อนหลวง 1 ปท เทสากวบ 44.15%
(กรณทกองททนจวดตว คงไมสถงน 1 ปท จะแสดงคสาตวงแตส
ค จดว ตวงกองทท
ค
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-TREASURY

ธนาคารกสงกรไทย จคากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จคากวด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จคากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดร แอนดร เฮข าสร จคากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จคากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จคากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยรนายหนข าซร คอขายหนสวยลงททน ฟงนโนมทนา จคากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยรนายหนข าซร คอขายหนสวยลงททน โรโบเวลธร จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยร กรทงไทย ซทมงโกข จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยร กรทงศรท จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร กสงกรไทย จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร เกทยรตงนาคงนภวทร จคากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร โกลเบลตก จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยร ควนทรทท กรทรป จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร เคจทไอ (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร เคททบทเอสทท จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยร ดทบทเอส วงคเคอรร ส (ประเทศไทย) จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยร ทรท นทตท ค จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยร ทงสโกข จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยร ไทยพาณงชยร จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยร ธนชาต จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร โนมมระ พวฒนสงน จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร บววหลวง จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร ฟงนวนซสา จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยร ฟงนวนเซทย ไซรวส จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร ฟงลลงป (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร เมยรแบงกร กงมเอตง (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร เมอรร ชนวท พารร ทเนอรร จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร ยมโอบท เคยรเฮทยน (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร แลนดร แอนดร เฮาสร จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร หยวนตข า (ประเทศไทย) จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยร อารร เอชบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร เอเซทย พลวส จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยร เออทซท จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยร ไอ วท โกลบอล จคากวด (มหาชน)
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บรง ษวทหลวกทรวพยร ไอรสา จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยรจดว การกองททน เมอรร ชนวท พารร ทเนอรร จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยรจดว การกองททน เอเชทย เวลทร จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยรนายหนข าซร คอขายหนสวยลงททน เวตลธร เมจงก จคากวด
บรง ษวทฮววท เซสงเฮง โกลดร ฟงวเจอรร ส จคากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรง ษวทหลวกทรวพยรจดว การกองททนกสงกรไทย จคากวด
ทททอยมส : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวคน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทร : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกสอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนรไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมสเสนอขายหนสวยลงททนของกองททนกวบหรร อเพรทอประโยชนรของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมรองสหรวฐอเมรง กา หรร อผมขททมทถงทนฐานอยมใส นสหรวฐอเมรง กา หรร อบทคคลซนงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใส นสหรวฐอเมรง กา รวมถนงกองทรวพยรสนง ของบทคคลดวงกลสาวและบรง ษวทหรร อ
หข างหทขนสสวนซนงท จวดใหข มทขน คนและดคาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

- การลงททนในหนสวยลงททนไมสใชสการฝากเงงน รวมทวงไมส
ค ไดข อยมภส ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จนงมทความเสททยงจากการลงททน
ซนงท ผมขลงททนอาจไมสไดข รวบเงงนลงททนครนเตตมจคานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงค และอยมภส ายใตข การกคากวบดมแลของสคานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารสางหนวงสรอชท คชวนในการเสนอขายหนสวยลงททนของกองททนรวมนท คมงไดข เปตนการแสดงวสาสคานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถนง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท คชวนของกองททนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนสวยลงททนทททเสนอขายนวคน
ทวงนท
ค ค บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท คชวนสสวนสรทปขข อมมลสคาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดคาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวสาขข อมมลดวงกลสาวถมกตข อง ไมสเปตนเทตจ
และไมสทคาใหข ผข อม รทนสคาควญผงด

K-TREASURY
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถนง การพงจารณาจากอวนดวบความนสาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซนงท เปตนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชคาระหนท ค โดยพงจารณาจากผลการดคาเนงนงานทททผาส นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยสอ ดวงตสอไปนท ค
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นสาลงททน

ระดวบทททตคทากวสา
นสาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมสสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

ตคทากวสา
BBB

ตคทากวสา
BBB(tha)

ตคทากวสา
Baa

ตคทากวสา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมสสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตคทาทททสดท ทททจะไมสสามารถชคาระหนท ค
ไดข ตามกคาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวสามทความเสททยงตคทามากทททจะไมสสามารถ
ชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด
ความเสททยงตคทาทททจะไมสสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท คยซนงท ขน คนกวบปว จจวยภายนอก เชสน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตส
ค
างประเทศ เปตนตข น โดยราคาตราสารหนท คจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท คย เชสน หากอวตราดอกเบท คยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขน คน อวตราดอกเบท คยของตราสารหนท คทททออกใหมสกตจะสมงขน คนดข วย ดวงนวคนราคา
ตราสารหนท คทททออกมากสอนหนข าจะมทการซร คอขายในระดวบราคาทททตคทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยรสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวสากองททนรวมทททมท portfolio duration ตคทากวสา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถนง ความเสททยงทททมลม คสาของหลวกทรวพยรททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขน คนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชสน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตส
ค
างประเทศ เปตนตข น ซนงท พงจารณาไดข จากคสา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาส SD สมง แสดงวสากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยรสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถนง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตสอมมลคสาของหนสวยลงททน เชสน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารร ในชสวงทททเงงนบาทอสอน แตสขายทคากคาไรในชสวงทททบาทแขตง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชสวงทททบาทแขตงและขายทคากคาไรในชสวงทททบาทอสอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขน คนกวสาเดงมดข วยเชสนกวน ดวงนวคน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจนงเปตนเครรท องมรอสคาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลสาว ซนงท ทคาไดข ดงว ตสอไปนท ค
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมสมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สสวนการปของกวนความเสททยงไวข อยสางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขน คนอยมกส บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวสาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมส
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวสา 10% ของ NAV รวมกวน ซนงท หากเกงดเหตทการณรททสงส ผลกระทบตสอการดคาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลสาว กองททนอาจมทผลการดคาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวสากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน ซนงท หากเกงดเหตทการณรททสงส ผลกระทบตสออทตสาหกรรมนวคน กองททนดวง
กลสาวอาจมทผลการดคาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวสากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนนงท มากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน ซนงท หากเกงดเหตทการณรททสงส ผลกระทบตสอประเทศดวงกลสาว เชสน การเมรอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปตนตข น กองททนดวงกลสาวอาจมทผลการดคาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวสา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซร คอขายทรวพยรสนง ของกองททน
โดยคคานวณจากมมลคสาทททตคทากวสาระหวสางผลรวมของมมลคสาการซร คอทรวพยรสนง กวบผลรวมของมมลคสาการขายทรวพยรสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผสานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคสาทรวพยรสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสสวนตสางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท คววด ซนงท สะทข อนใหข เหตนถนง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท คววดของกองททนรวมวสามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท คววดมากนข อยเพทยงใด เชสน หากกองททนรวมมทคาส
TE ตคทา แสดงวสา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท คววดในอวตราทททตคทา ดวงนวคน กองททนรวมนท คจนงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาส TE สมง แสดงวสาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท คววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวคน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปตนตข น
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