ขขอมมล ณ ววนททท 29 มกราคม 2564

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

กองทรนเปป ดเค หรนข กมข
K Corporate Bond Fund
K-CBOND
• กองทรนรวมตรสสสรหนชช
• ไมสมกช สรลงทรนในตสสงประเทศ

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนท ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนรวมตราสารหนททน ทลงททนในตราสารหนททน ทออกโดยบรรษวทเอกชน/รวฐวรสาหกรจ ซซงท คาดววาจะใหขผลตอบแทน
จากดอกเบทยน / กกาไรสววนเกรนททนในระดวบสมง
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซอน ขายลววงหนขาเพซทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรรหารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
• กองททนจะไมวลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซอน ขายลววงหนขาแฝง (Structured Note) อซทนนอกเหนซอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซซอน ขายลววงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนททน ทผอมข อกมทสทร ธรในการบวงควบไถว
ถอนคซนกวอนกกาหนด (callable) หรซอตราสารหนททน ทผถมข ซอมทสทร ธรเรทยกใหขผอมข อกชการะหนทคน ซนกวอนกกาหนด (puttable) โดยมท
การกกาหนดผลตอบแทนไวขอยวางแนวนอนหรซอเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบทยน ของสถาบวนการเงรนหรซออวตรา
ดอกเบทยน อซทน และไมวมทการกกาหนดเงซทอนไขการจวายผลตอบแทนทททอาข งอรงกวบปว จจวยอขางอรงอซทนเพรทมเตรม
กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงว หววงใหขผลประกอบการเคลซทอนไหวตามดวชนทชทวน ดว และในบางโอกาสอาจสรขางผลตอบแทนสมงกววาดวชนทชทวน ดว
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งททนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กววาเงรนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากววาหทนข ไดข
• ผมลข งททนทททตอข งการสภาพคลวองในการซซอน ขายไถวถอนหนววยลงททนไดขทกท ววนทกาการ โดยจะไดขรบว เงรนคซนภายในววนททท
T+2
• ผมลข งททนทททตอข งการลงททนเปป นระยะเวลาประมาณ 6 - 9 เดซอน
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจกานวนเงรนทททแนวนอน หรซอรวกษาเงรนตขนใหขอยมคว รบ
• ผมลข งททนทททตอข งการลงททนเฉพาะในตราสารหนททน ทมทคณ
ท ภาพดทสภาพคลวองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตกทา เนซทองจากกองททนรวมนทไน มวถกม จกากวดโดยกฎเกณฑฑใหขตอข งลงททนในทรวพยฑสนร ดวงกลวาวเชวนเดทยวกวบกองททนรวม
ตลาดเงรน
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสซอชทชน วนฉบวบเตปม หรซอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรรษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมวเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดน ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสท สส คนญ
• กองททนนทไน มวไดขถกม จกากวดโดยกฎเกณฑฑใหขตอข งลงททนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตกทาเชวนเดทยวกวบกองททนรวมตลาดเงรน เชวน อาจมท
การลงททนในตราสารหนททน ทมทสภาพคลวองตกทา ซซงท อาจไมวสามารถซซอน ขายตราสารหนทไน ดขในเวลาทททตอข งการหรซอในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนน
จซงอาจมทความเสททยงสมงกววากองททนตลาดเงรน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซอน ขายลววงหนขาเพซทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรรหารการลงททน ทกาใหขกองททนนทมน ทความเสททยงมากกววา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยฑอาข งอรงโดยตรง เนซทองจากใชขเงรนลงททนในจกานวนทททนอข ยกววาจซงมทกาก ไร/ขาดททนสมงกววาการลงททนใน
หลวกทรวพยฑอาข งอรงโดยตรง
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซอน ขายลววงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนททน ทผอมข อกมท
สรทธรในการบวงควบไถวถอนคซนกวอนกกาหนด (callable) หรซอตราสารหนททน ทผถมข ซอมทสทร ธรเรทยกใหขผอมข อกชการะหนทคน ซนกวอนกกาหนด (puttable)
ซซงท มทความเสททยงมากกววาการลงททนในตราสารหนททน ทวว ไป
• การลงททนในหนววยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมฑประกวนชทวรตควบการลงททนมทความเสททยง ผมเข อาประกวนภวยอาจไดขรบว เงรนลงททนคซน
มากกววาหรซอนขอยกววาเงรนทททไดขลงททนไป ทวงน นท น ผมลข งททนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมฑประกวนชทวรตควบ
หนววยลงททนกวอนการตวดสรนใจลงททน
• ในกรณทททมทแนวโนขมววาจะมทการขายคซนหนววยลงททนเกรนกววา 2 ใน 3 ของจกานวนหนววยลงททนทททจาก หนวายไดขแลขวทวงน หมด บรรษวทจวดการ
อาจใชขดลท ยพรนรจในการเลรกกองททนรวม และอาจยกเลรกคกาสวทงซซอน ขายหนววยลงททนทททไดขรบว ไวขแลขวหรซอหยทดรวบคกาสวทงดวงกลวาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชยท งทชสท สส คนญ
ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (credit risk)
credit rating ตาม
national credit rating

ตกทา

สมง

อวนดวบความนวาเชซทอถซอสววนใหญวของกองททน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวสส BBB

unrated

หมายเหตท : แรเงากรณทททกองททนลงททนในอวนดวบความนวาเชซทอถซอ (credit rating) นวนน เกรนกววา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)
อายทเฉลททยของทรวพยฑสนร
ทททลงททน
ความผวนผวนของ
ผลการดกาเนรนงาน (SD)

ตกทา

ตสทสกวสส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช
(1.86 ปช )

สมง
3 ปช ถถง 5 ปช

มสกกวสส 5 ปช

ตกทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนซทงมากกววา 10% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซทงมากกววา 20% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

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

สมง

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมท เตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
อซทน ๆ : -0.80%
ตราสารหนททน ทสถาบวนการเงรนเปป นผมอข อก
ผมรข บว รอง ผมรข บว อาววล ผมสข ลวกหลวง
หรซอผมคข านก ประกวน : 0.01%

(% NAV)
หทนข กมข ตวตวแลกเงรน
หรซอตราสารหนททน ทออกโดยบรรษวทเอกชน
: 45.55%

เงรนฝาก
หรซอตราสารเททยบเทวาเงรนฝาก
: 5.33%
พวนธบวตรหรซอตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวรสาหกรจ
กระทรวงการคลวงคกาน ประกวน
: 24.04%
หทนข กมข ตวตวแลกเงรน
หรซอตราสารหนททน ทออกโดยสถาบวนประเภทบรรการทางการเงรน
: 25.87%

กลรสมตรสสสรหนชทช มชท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
หทนข กมข ตวตวแลกเงรน หรซอตราสารหนททน ทออกโดยบรรษวทเอกชน
หทนข กมข ตวตวแลกเงรน หรซอตราสารหนททน ทออกโดยสถาบวนประเภทบรรการทางการเงรน
พวนธบวตรหรซอตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวรสาหกรจ กระทรวงการคลวงคกาน ประกวน
เงรนฝาก หรซอตราสารเททยบเทวาเงรนฝาก
ตราสารหนททน ทสถาบวนการเงรนเปป นผมอข อก ผมรข บว รอง ผมรข บว อาววล ผมสข ลวกหลวง หรซอผมคข านก
ประกวน
อซทน ๆ

(% NAV)
45.55%
25.87%
24.04%
5.33%
0.01%
-0.80%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 29 มกราคม 2564 ทวงน นท น คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรหนชทช มชท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
พวนธบวตรธนาคารแหวงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
บมจ.ราชธานทลสร ซรทง (THANI) (A-)
บมจ.เฟรเซอรฑส พรปอพเพอรฑตท น (ประเทศไทย) (FPT) (A-)
บมจ.ดวบบลรวเอชเอ คอรฑปอเรชวทน (WHA) (A-)

(% NAV)
15.73%
8.31%
7.70%
5.54%
5.31%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 29 มกราคม 2564 ทวงน นท น คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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นสสช หนนกกสรลงทรนตสมอนนดนบควสมนสสเชสทอถสอ
ตรสสสรหนชใช นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

30.21%

อวนดวบเครดรต

AA/AA(tha)

11.85%

A/A(tha)

36.49%

BBB/BBB(tha)
ตกทากววา BBB
unrated

20.93%

1.33%

0.00%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 29 มกราคม 2564
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คสสธรรมเนชยม
* ควาธรรมเนทยมมทผลกระทบตวอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนน คทณควรพรจารณาการเรทยกเกปบควาธรรมเนทยมดวงกลวาวกวอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน
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

ผมดข แม ลผลประโยชนฑ

นายทะเบทยน

ควาใชขจวายอซทนๆ

รวมควาใชขจวาย

หมายเหตท : ควาใชขจาว ยอซทนๆ เปป นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาว สทดของกองททน
ควาธรรมเนทยมดวงกลวาวรวมภาษทมลม ควาเพรทม ภาษทธรท กรจเฉพาะหรซอภาษทอทซนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
ควาธรรมเนทยมการขายหนววยลงททน (Front-end Fee)
ควาธรรมเนทยมการรวบซซอน คซนหนววยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
0.50%

เกปบจรปง
ยกเวขน

0.50%

ยกเวขน

ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนววยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนววยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

ควาธรรมเนทยมการโอนหนววยลงททน
ควาธรรมเนทยมอซทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ
ตามทททจาว ยจรรง

หมายเหตท : ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทวากวบควาธรรมเนทยมการรวบซซอน คซนหนววยลงททนของกองททนตขนทางหรซอควาธรรมเนทยมการขายหนววยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตวอตว ราใดจะสมงกววา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดกาเนรนการในอดทต มรไดขเปป นสรทงยซนยวนถซงผลการดกาเนรนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คสสเฉลชทยของผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรนฐบสลอสยร 1 - 3
ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (50%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน
Mark-to-Market ทชมท อช นนดนบควสมนสสเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ A- ขถนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสด
ตรสสสรหนชไช ทย (25%) และอนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 1 ปช วงเงปนนขอยกวสส 5 ลขสนบสท เฉลชทยของ 3 ธนสคสร
พสณปชยยขนสดใหญส ไดขแกส ธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย หลนงหนกภสษช (25%)
ทนงช นชช กสรเปลชทยนเกณฑยมสตรฐสนทชใท ชขวนดผลกสรดสสเนปนงสนในชสวงแรกอสจทสสใหขผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
รวมดชขนถช เมสอท เปรชยบเทชยบตนวชชวช นดมสตรฐสน เนสทองจสกตรสสสรหนชทช กชท องทรนลงทรนบสงสสวนไมสมภช สระภสษช ขณะทชตท นว
ชชวช นดมสตรฐสนใหมสคสส นวณจสกสมมตปฐสนตรสสสรหนชทช งนช หมดเสชยภสษช
* กสอนวนนทชท 31 ต.ค. 2562 ใชขคสสเฉลชทยของ 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%) และไดขเชสอท มตสอกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนน
ตนงช แตสวนนทชท 31 ต.ค. 2562
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
6.00%

5.54%

5.00%
3.92%

% ตสอปช

4.00%

3.05% 2.97%

3.00%
2.00%

3.65%

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

ดวชนทชทวน ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดกาเนรนงานตวงน แตววนว จวดตวงน กองททนจนถซงววนทกาการสทดทขายของปท ปฏรทรนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -1.78%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขถนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.51% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขถนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอท ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Mid Term General Bond
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 29 มกรสคม 2564
K-CBOND
ตววชทวน ดว
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชทวน ดว *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

0.11
0.00
0.46
0.25

0.89
0.48
0.39
0.21

1.62
0.57
0.37
0.19

1.05
1.46
0.86
0.93

1.84
1.91
0.59
0.59

1.94
1.81
0.51
0.79

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *
2.36
2.77
0.53
0.99

2.83
3.42
0.94
1.92

หมายเหตท : * รขอยละตวอปท
วรธทการคกานวณผลการดกาเนรนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนรนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรรษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Mid Term General Bond ณ วนนทชท 29 มกรสคม 2564
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-CBOND
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 5

1.03

1.61

1.83

2.28

2.14

2.91

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 25

0.88

1.28

1.48

1.96

1.92

2.62

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 50

0.77

0.97

1.22

1.73

1.77

2.39

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 75

0.59

0.78

0.92

1.48

1.45

2.17

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 95

0.41

0.52

-0.55

1.09

1.00

1.77

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

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 5

0.22

0.21

0.56

0.49

0.46

0.53

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 25

0.31

0.30

0.80

0.67

0.58

0.63

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 50

0.43

0.40

0.93

0.85

0.77

0.72

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 75

0.54

0.48

1.22

1.01

0.91

0.83

เปอรฑเซปนตฑไทลฑทท 95

0.65

0.58

1.80

1.24

1.08

1.64
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ขขอมมลอสนท ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

ไมวจาว ยเงรนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชจท ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

22 พฤศจรกายน 2542

ขนสดกองทรน
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทกาการ เวลา
น. - 15.30

6,955.23 ลขานบาท
18.0772 บาท/หนววย

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

500
มมลควบาท
าขวนน ตกทาของการซซอน ครวงน แรก
มม500
ลควาบาท
ขวนน ตกทาของการซซอน ครวงน ถวดไป
ทกาการ เวลา
ววททนกทกววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลควาขวนน ตกทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนน ตกทา

ไมวกาก หนด
12,500 ลขานบาท

าการอน เวลา 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 รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอท ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-CBOND

คทณธทรทตร อวศวมงคลกทล (ผมจข ดว การกองททนตราสารหนท)น , เรรมท บรรหาร 4 มกราคม 2564

ยขอนหลวง 1 ปท เทวากวบ 87.91%
(กรณทกองททนจวดตวงน ไมวถงซ 1 ปท จะแสดงควาตวงน แตวจดว ตวงน กองททน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

K-CBOND

ธนาคารกสรกรไทย จกากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทรสโกข จกากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดฑ แอนดฑ เฮขาสฑ จกากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสรน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จกากวด (มหาชน)
บรรษวท ไทยสมททรประกวนชทวรต จกากวด (มหาชน)
บรรษวท เมซองไทยประกวนชทวรต จกากวด (มหาชน)
บรรษวท เมซองไทยประกวนชทวรต จกากวด (มหาชน) เพซทอลมกคขายมนรตลรงคฑ
บรรษวท หลวกทรวพยฑนายหนขาซซอน ขายหนววยลงททน ฟรนโนมทนา จกากวด
บรรษวท หลวกทรวพยฑนายหนขาซซอน ขายหนววยลงททน โรโบเวลธฑ จกากวด
บรรษวทหลวกทรวพยฑ กรทงไทย ซทมรโกข จกากวด
บรรษวทหลวกทรวพยฑ กรทงศรท จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ กสรกรไทย จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ เกทยรตรนาครนภวทร จกากวด(มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ โกลเบลปก จกากวด
บรรษวทหลวกทรวพยฑ ควนทรทท กรทปร จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ เคจทไอ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ เคททบทเอสทท จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จกากวด
บรรษวทหลวกทรวพยฑ ดทบทเอส วรคเคอรฑส (ประเทศไทย) จกากวด
บรรษวทหลวกทรวพยฑ ทรทนทตท น จกากวด
บรรษวทหลวกทรวพยฑ ทรสโกข จกากวด
บรรษวทหลวกทรวพยฑ ไทยพาณรชยฑ จกากวด
บรรษวทหลวกทรวพยฑ ธนชาต จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ โนมมระ พวฒนสรน จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ บววหลวง จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ ฟรนวนซวา จกากวด
บรรษวทหลวกทรวพยฑ ฟรนวนเซทย ไซรวส จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ ฟรลลรป (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ เมยฑแบงกฑ กรมเอปง (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ เมอรฑชท นว พารฑทเนอรฑ จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ ยมโอบท เคยฑเฮทยน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ แลนดฑ แอนดฑ เฮาสฑ จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ หยวนตขา (ประเทศไทย) จกากวด
บรรษวทหลวกทรวพยฑ อารฑเอชบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ เอเซทย พลวส จกากวด
บรรษวทหลวกทรวพยฑ เออทซท จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑ ไอ วท โกลบอล จกากวด (มหาชน)
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บรรษวทหลวกทรวพยฑ ไอรวา จกากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองททน เมอรฑชทนว พารฑทเนอรฑ จกากวด
บรรษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองททน เอเชทย เวลทฑ จกากวด
บรรษวทหลวกทรวพยฑนายหนขาซซอน ขายหนววยลงททน เวปลธฑ เมจรก จกากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรรษวทหลวกทรวพยฑจดว 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

ธรรกรรมทชอท สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกวอใหขเกรดความขวดแยขงทางผลประโยชนฑไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองททนสงวนสรทธรททจะไมวเสนอขายหนววยลงททนของกองททนกวบหรซอเพซทอประโยชนฑของประเทศ
สหรวฐอเมรรกา พลเมซองสหรวฐอเมรรกา หรซอผมทข ทมทถทรนฐานอยมใว นสหรวฐอเมรรกา หรซอบทคคลซซงท
โดยปกตรมทถทรนทททอยมใว นสหรวฐอเมรรกา รวมถซงกองทรวพยฑสนร ของบทคคลดวงกลวาวและบรรษวทหรซอ
หขางหทนข สววนซซงท จวดใหขมทขนซ น และดกาเนรนกรจกรรมในสหรวฐอเมรรกา

- การลงททนในหนววยลงททนไมวใชวการฝากเงรน รวมทวงน ไมวไดขอยมภว ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงรนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมลข งททนอาจไมวไดขรบว เงรนลงททนคซนเตปมจกานวน
- ไดขรบว อนทมตว รจดว ตวงน และอยมภว ายใตขการกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต
- การพรจารณารวางหนวงสซอชทชน วนในการเสนอขายหนววยลงททนของกองททนรวมนทมน รไดขเปป นการแสดงววาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถซง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสซอชทชน วนของกองททนรวม หรซอ ไดขประกวนราคาหรซอผลตอบแทนของหนววยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงน นท น บรรษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสซอชทชน วนสววนสรทปขขอมมลสกาควญ ณ ววนททท 29 มกราคม 2564
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผรดชอบในการดกาเนรนการของกองททนรวมและขอรวบรองววาขขอมมลดวงกลวาวถมกตของ ไมวเปป นเทปจ
และไมวทาก ใหขผอมข ทซนสกาควญผรด
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คสสอธปบสยเพปมท เตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพรจารณาจากอวนดวบความนวาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพรจารณาจากผลการดกาเนรนงานทททผาว นมาและฐานะการเงรน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยวอ ดวงตวอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นวาลงททน

ระดวบทททตทาก กววา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมวสามารถชการะหนทไน ดขตามกกาหนด

ตกทากววา
BBB

ตกทากววา
BBB(tha)

ตกทากววา
Baa

ตกทากววา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมวสามารถชการะหนทไน ดขตามกกาหนด

อวนดวบเครดรตสมงทททสดท มทความเสททยงตกทาทททสดท ทททจะไมวสามารถชการะหนท น
ไดขตามกกาหนด
อวนดวบเครดรตรองลงมาและถซอววามทความเสททยงตกทามากทททจะไมวสามารถ
ชการะหนทไน ดขตามกกาหนด
ความเสททยงตกทาทททจะไมวสามารถชการะหนทไน ดขตามกกาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกรดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยน ซซงท ขซนน กวบปว จจวยภายนอก เชวน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงน ในและตวางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจน ะเปลททยนแปลงในทรศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยน เชวน หากอวตราดอกเบทยน ในตลาดเงรนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซนน อวตราดอกเบทยน ของตราสารหนททน ทออกใหมวกปจะสมงขซนน ดขวย ดวงนวนน ราคา
ตราสารหนททน ทออกมากวอนหนขาจะมทการซซอน ขายในระดวบราคาทททตทาก ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยฑสนร ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชรญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกววากองททนรวมทททมท portfolio duration ตกทากววา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม ควาของหลวกทรวพยฑททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพรทมขซนน หรซอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชวน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงน ในและตวางประเทศ เปป นตขน ซซงท พรจารณาไดขจากควา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาว SD สมง แสดงววากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยฑสงม
- ควสมเสชยท งจสกกสรเปลชยท นแปลงของอนตรสแลกเปลชยท น (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตวอมมลควาของหนววยลงททน เชวน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงรนดอลลารฑในชววงทททเงรนบาทอวอน แตวขายทกากกาไรในชววงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดขเงรนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชววงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชววงทททบาทอวอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขซนน กววาเดรมดขวยเชวนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครซอท งมซอสกาควญในการบรรหารความเสททยงดวง
กลวาว ซซงท ทกาไดขดงว ตวอไปนท น
- ปข องกนนควสมเสชยท งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งททนไมวมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สววนการปของกวนความเสททยงไวขอยวางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซนน อยมกว บว ดทลยพรนรจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพรจารณาววาจะปของกวนความเสททยงหรซอไมว
- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกววา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณฑททสงว ผลกระทบตวอการดกาเนรนงาน ฐานะทางการเงรน
หรซอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลวาว กองททนอาจมทผลการดกาเนรนงานทททผนว ผวนมากกววากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกรดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกววา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณฑททสงว ผลกระทบตวออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลวาวอาจมทผลการดกาเนรนงานทททผนว ผวนมากกววากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซทงมากกววา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณฑททสงว ผลกระทบตวอประเทศดวงกลวาว เชวน การเมซอง
เศรษฐกรจ สวงคม เปป นตขน กองททนดวงกลวาวอาจมทผลการดกาเนรนงานทททผนว ผวนมากกววา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรรมาณการซซอน ขายทรวพยฑสนร ของกองททน
โดยคกานวณจากมมลควาทททตทาก กววาระหววางผลรวมของมมลควาการซซอน ทรวพยฑสนร กวบผลรวมของมมลควาการขายทรวพยฑสนร ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผวานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลควาทรวพยฑสนร สททธรเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสววนตวางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวน ดว ซซงท สะทขอนใหขเหปนถซง
ประสรทธรภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวน ดว ของกองททนรวมววามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวน ดว มากนขอยเพทยงใด เชวน หากกองททนรวมมทคาว
TE ตกทา แสดงววา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวน ดว ในอวตราทททตทาก ดวงนวนน กองททนรวมนทจน งซ มทประสรทธรภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอรง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาว TE สมง แสดงววาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวน ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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