ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564

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

กองทรนเปป ดเค แพลน 3
K PLAN 3 FUND
K-PLAN3

• 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?
• กองททนผสมลงททนในหทขน ตราสารหนท น และหรร อเงงนฝาก โดยจะลงททนในหทขนไมมเกงน 55% ของมมลคมาทรวพยยสนง สททธงของ
กองททน
• ลงททนในตมางประเทศไมมเกงน 30% ของมมลคมาทรวพยยสนง สททธงของกองททน โดยปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยน
ไมมนขอยกวมา 90% ของมมลคมาเงงนลงททนในตราสารหนท นตมางประเทศ และไมมปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนของ
เงงนลงททนในตราสารททนตมางประเทศ
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซร นอขายลมวงหนข าเพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management) และตราสารทททมทสญ
ว ญาซร นอขายลมวงหนข าแฝง (Structured Notes)
• กองททนนท นอาจลงททนในหนมวยลงททนของกองททนรวมภายใตข บรง ษวทจวดการเดทยวกวนไดข ไมมจจากวดอวตราสมวน
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงม หววงใหข ผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวมาดวชนทชท นววด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพงทมสมงขซ นนหรร อลดลงจนตจทา
กวมามมลคมาทททลงททนและทจาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงแตม
น 3 ปท ขซ นนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจจานวนเงงนทททแนมนอน หรร อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคม รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสรอชท นชวนฉบวบเตตม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมมเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซร นอขายลมวงหนข าเพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททนและตราสารทททมทสญ
ว ญาซร นอขายลมวงหนข า
แฝง ทจาใหข กองททนนท นมทความเสททยงมากกวมากองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง เนรทองจากใชข เงงนลงททนในจจานวนทททนขอยกวมา
จซงมทกจาไร/ขาดททนสมงกวมาการลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง
• กองททนจะพงจารณาปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนบางสมวนสมงผลใหข ผข ลม งททนอาจขาดททนหรร อกจาไรจากอวตราแลกเปลททยน
ไดข
• การลงททนในหนมวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวงตควบการลงททนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงงนลงททนครน
มากกวมาหรร อนข อยกวมาเงงนทททไดข ลงททนไป ทวงนท
น น ผมขลงททนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวงตควบ
หนมวยลงททนกมอนการตวดสงนใจลงททน
• กองททนนท นมทการลงททนในหนมวยลงททนของกองททนรวมภายใตข บรง ษวทจวดการเดทยวกวนไมมจจากวดอวตราสมวน ซซงท อาจกมอใหข เกงดความขวดแยข ง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกงดจากนโยบายการลงททนในหนมวยลงททนภายใตข การจวดการของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน
• ในกรณทททมทแนวโนข มวมาจะมทการขายครนหนมวยลงททนเกงนกวมา 2 ใน 3 ของจจานวนหนมวยลงททนทททจจาหนมายไดข แลข วทวงหมด
น
บรง ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพงนงจในการเลงกกองททนรวม และอาจยกเลงกคจาสวงท ซร นอขายหนมวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรร อหยทดรวบคจาสวงท ดวงกลมาวไดข

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

ตจทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

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

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตจทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
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

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมมนขอยกวมา 90% ของเงงนลงททนในตราสารหนท นตมาง
ประเทศ และไมมปของกวนความเสททยงสจาหรวบการลงททนในตราสารททนตมางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อรทน ๆ : -0.12%
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปต นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรร อผมขคจ นาประกวน : 0.79%
เงงนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทมาเงงนฝาก
: 0.94%
หทขนกมข ตววต แลกเงงน
หรร อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
: 1.51%
พวนธบว
อตราสารหนท
หนมตวรหรร
ยลงทท
น : 15.34%น
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน
: 18.56%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พาณงชยย
ธนาคาร
ขนสมงและโลจงสตงกสย
พลวงงานและสาธารณมปโภค
อาหารและเครรท องดรทม
กลทมม หลวกทรวพยยอรทน ๆ

(% NAV)
หทขน : 36.41%

หทขนกมข ตววต แลกเงงน
หรร อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
: 26.57%

(% NAV)
5.87%
4.52%
4.30%
3.51%
3.27%
14.94%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.เคซทอท อทเลคโทรนงคสย (KCE)
บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.ไมเนอรย องนเตอรย เนชวนท แนล (MINT)
บมจ. คอมเซเวมน (COM7)
บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)

(% NAV)
3.03%
2.43%
2.24%
2.14%
1.98%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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กลรสมตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
หทขนกมข ตววต แลกเงงน หรร อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน
หทขนกมข ตววต แลกเงงน หรร อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
เงงนฝาก หรร อตราสารเททยบเทมาเงงนฝาก
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปต นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรร อผมขคจ นา
ประกวน
อรทน ๆ

(% NAV)
26.57%
18.56%
1.51%
0.94%
0.79%
-0.12%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
พวนธบวตรธนาคารแหมงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
บมจ. ซทพท ออลลย (CPALL) (A+)
บมจ.เฟรเซอรย ส พรต อพเพอรย ตท น (ประเทศไทย) (FPT) (A)
บมจ. ทางดมวนและรถไฟฟขากรทงเทพ (BEM) (A-)

(% NAV)
9.67%
8.89%
2.64%
2.31%
2.06%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวนน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกตบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

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

สมงสทดไมมเกงน 2.3540

2.40
2.00
1.60
1.20

เกตบจรงง 1.3891
เกตบจรงง 1.0700 สมงสทดไมมเกงน 1.0700

สมงสทดไมมเกงน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกตบจรงง 0.0321

การจวดการ

สมงสทดไมมเกงน 0.1070 เกตบจรงง 0.1070 สมงสทดไมมเกงน 0.1070 เกตบจรงง 0.1800

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คมาใชข จมายอรทนๆ

รวมคมาใชข จมาย

หมายเหตท : - หากกองททนลงททนในหนมวยลงททนของกองททนรวม หรร อกองททนรวมอสวงหารง มทรวพยย (กอง1) หรร อหนมวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงททนใน
อสวงหารง มทรวพยย (REITs) หรร อกองททนรวมโครงสรข างพร นนฐาน ซซงท อยมภม ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรง ษวทจวดการจะไมม
คงดธรรมเนทยมการจวดการซจ นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยจะเปต นไปตามกรณทตวว อยมาง เชมน กองททนรวมตข นทางมท NAV 1,000 ลข านบาท โดยไดข จดว
สรรการลงททนไปยวงกองททนรวมปลายทางซซงท อยมภม ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลข านบาท โดยคมาธรรมเนทยมการจวดการจะคงดจาก (1)
เงงนลงททน 900 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมตข นทางกจาหนด และ (2) เงงนลงททน 100 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมปลายทางกจาหนด เปต นตข น
- คมาใชข จาม ยอรทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาม สทดของกองททน
- คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมลม คมาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

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

สมงสรดไมส เกปน
0.50%

เกปบจรปง
0.50%

0.50%

ยกเวข น

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงททน
คมาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาม ยจรง ง

หมายเหตท : - ปว จจทบนว บลจ.ไมมเรท ยกเกตบคมาธรรมเนทยมการขายสจาหรวบการลงททนผมานบรง การ K-Saving Plan
- หากกองททนลงททนในหนมวยลงททนของกองททนรวม หรร อกองททนรวมอสวงหารง มทรวพยย (กอง1) หรร อหนมวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงททนในอสวงหารง มทรวพยย (REITs)
หรร อกองททนรวมโครงสรข างพร นนฐานซซงท อยมภม ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรง ษวทจวดการจะไมมคงดคมาธรรมเนทยมการขายและรวบซร นอครน
หนมวยลงททนซจ นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยกองททนปลายทางจะยกเวข นการเรท ยกเกตบคมาธรรมเนทยมการขายและรวบซร นอครนหนมวยลงททนใหข กบว กองททนตข นทาง
- คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทมากวบคมาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนมวยลงททนของกองททนตข นทางหรร อคมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตมอตว ราใดจะสมงกวมา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดจาเนงนการในอดทต มงไดข เปตนสงงท ยรนยวนถซงผลการดจาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยย (SET TRI) (40%)
ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (30%) ผลตอบ
แทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสใน
ระดนบ A- ขนนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (10%) ดนชนช MSCI ACWI Net Total Return USD
(15%) ปรน บดข วยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอแปลงเปป นสกรลเงปนบสท 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 นวณผลตอบแทน และปรน บดข วยตข นทรนกสรปของควสม
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 (SET TRI) (40%) Total Return
of Government Bond Index อสยรระหวส สง 1-3 ปช (30%) Total Return of MTM Corporate Bond Index อสยร 1-3 ปช
(A-ขนนช ไป) (10%) ดนชนช MSCI ACWI Net Total Return USD (15%) 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 นทรนกสรปของควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน (5%) และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนด
ปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 31 ต.ค. 2562
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
20.00%

20.00%
18.80%

16.00%
12.00%

% ตส อปช

8.00%

11.67%
10.25%

9.84% 9.81%

4.82%

4.00%

3.80%

5.93%

1.16%

0.00%

-0.79%

-4.00%
-8.00%

12.18%
11.06%

10.13%10.10%

2555

2556

2557

-2.17%

2558

2559

กองททน

2560

-6.28%

2.19% 2.25%

-4.03%

2561

2562

2563

2564

ดวชนทชท นววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดจาเนงนงานตวงแตม
น วนว จวดตวงกองทท
น
นจนถซงววนทจาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวนน
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -21.40%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 8.12% 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 Moderate Allocation
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2564
YTD
K-PLAN3
10.25
ตววชท นววด
11.67
ความผวนผวนของกองททน * 5.66
ความผวนผวนของตววชท นววด * 5.42

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

1.91
2.19
5.12
4.98

1.65
3.78
4.99
5.09

10.25
11.67
5.66
5.42

5.35
6.54
9.47
9.30

3.78
4.98
8.12
7.73

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
6.00
6.62
8.34
7.28

6.58
7.40
8.65
7.73

หมายเหตท : * รข อยละตมอปท
วงธทการคจานวณผลการดจาเนงนงานของกองททนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Moderate Allocation ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-PLAN3
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

3.41

4.49

14.78

7.17

4.14

6.39

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

2.01

2.47

9.95

4.74

3.57

5.52

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

1.40

1.16

6.80

2.93

2.83

4.76

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

0.64

0.37

5.17

1.20

1.74

3.96

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

0.09

-0.50

2.37

-1.58

-1.40

3.04

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile

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

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

3.45

3.51

3.79

5.61

5.68

5.67

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

4.13

4.01

4.43

7.98

7.22

7.18

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

5.45

5.45

5.79

9.14

8.59

8.39

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

6.59

6.48

7.08

10.44

10.65

9.91

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

7.75

7.95

8.52

14.29

12.41

12.09
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมมจาม ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

28 ตทลาคม 2552

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

1,606.59 ลข านบาท
21.7436 บาท/หนมวย

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

500
มมลคมบาท
าขวนตจ
น ทาของการซร นอครวงน แรก
มม500
ลคมาบาท
ขวนตจ
น ทาของการซร นอครวงน ถวดไป
ทจาการ เวลา
ววททนกทจววานการขายคร
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. ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทจนาทจการซร
500 บาท
500 บาท
ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคมาขายครน

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

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน

คทณภารดท มทณทสทง ธงธ และคทณจรง ยา พงมลไพบมลยย (ผมขจดว การกองททนมวลตงแอสเซท), เรงท มบรง หาร 4 มกราคม
2564

อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยข อนหลวง 1 ปท เทมากวบ 156.66%

K-PLAN3

(กรณทกองททนจวดตว นงไมมถงซ 1 ปท จะแสดงคมาตวงแตม
น จดว ตวงกองทท
น
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-PLAN3

ธนาคารกสงกรไทย จจากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จจากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จจากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จจากวด (มหาชน)
บรง ษวท ไทยสมททรประกวนชทวงต จจากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จจากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จจากวด (มหาชน) เพรทอลมกคข ายมนงตลงงคย
บรง ษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนมวยลงททน ฟงนโนมทนา จจากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนมวยลงททน โรโบเวลธย จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมงโกข จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตงนาคงนภวทร จจากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรย ส (ประเทศไทย) จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท น จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทงสโกข จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไพนย เวลทย โซลมชนวท จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนซมา จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จจากวด (มหาชน)
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บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอรมา จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนมวยลงททน เวตลธย เมจงก จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนมวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จจากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสงกรไทย จจากวด
ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

เนรทองจากกองททนอาจลงททนในหนมวยลงททนของกองททนรวมซซงท อยมภม ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการไดข ไมม
จจากวดอวตราสมวน ดวงนวนน บรง ษวทจวดการจะจวดใหข มทระบบงานทททปของกวนธทรกรรมทททอาจกมอใหข เกงดความขวดแยข ง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกงดจากนโยบายการลงททนทททเปง ดใหข มทการลงททนในกองททนรวมภายใตข การบรง หาร
จวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพรทอใหข เกงดประโยชนยสงม สทดแกมผข ถม รอหนมวยลงททนของทวงกองทท
น
นรวมตข นทางและ
กองททนรวมปลายทาง คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกมอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมมเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนกวบหรร อเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมรองสหรวฐอเมรง กา หรร อผมขททมทถงทนฐานอยมใม นสหรวฐอเมรง กา หรร อบทคคลซซงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใม นสหรวฐอเมรง กา รวมถซงกองทรวพยยสนง ของบทคคลดวงกลมาวและบรง ษวทหรร อ
หข างหทขนสมวนซซงท จวดใหข มทขซ นนและดจาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

น ทาของการสวงท ซร นอครวงน ถวดไป บรง ษวทจวดการจะคจานซงถซงประโยชนยของผมข
กสรเปลชทยนแปลงมมลคส สขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคมาขวนตจ
สนทงซสอช ครน งช ถนดไป
ถรอหนมวยลงททนเปตนสจาควญ โดยบรง ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม รอหนมวยลง
ททนทราบลมวงหนข าอยมางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคมาขวนตจ
น ทาของการสวงท ซร นอครวงน ถวดไป คจา
อธงบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลมาว ผมานเวตบไซตยของ
บรง ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม รอหนมวยลงททนสามารถใชข ประโยชนยจากขข อมมลในการตวดสงนใจ
- การลงททนในหนมวยลงททนไมมใชมการฝากเงงน รวมทวงไมม
น ไดข อยมภม ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมมไดข รวบเงงนลงททนครนเตตมจจานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงน และอยมภม ายใตข การกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารมางหนวงสรอชท นชวนในการเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนรวมนท นมงไดข เปตนการแสดงวมาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนของกองททนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนมวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนสมวนสรทปขข อมมลสจาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดจาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวมาขข อมมลดวงกลมาวถมกตข อง ไมมเปตนเทตจ
และไมมทจาใหข ผข อม รทนสจาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพงจารณาจากอวนดวบความนมาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปตนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท น โดยพงจารณาจากผลการดจาเนงนงานทททผาม นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นมาลงททน

ระดวบทททตจทากวมา
นมาลงททน

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

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตจทาทททสดท ทททจะไมมสามารถชจาระหนท น
ไดข ตามกจาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวมามทความเสททยงตจทามากทททจะไมมสามารถ
ชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด
ความเสททยงตจทาทททจะไมมสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซงท ขซ นนกวบปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตม
น
างประเทศ เปตนตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชมน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมมกตจะสมงขซ นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากมอนหนข าจะมทการซร นอขายในระดวบราคาทททตจทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองททนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวมา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คมาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขซ นนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตม
น
างประเทศ เปตนตข น ซซงท พงจารณาไดข จากคมา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาม SD สมง แสดงวมากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตมอมมลคมาของหนมวยลงททน เชมน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารย ในชมวงทททเงงนบาทอมอน แตมขายทจากจาไรในชมวงทททบาทแขตง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชมวงทททบาทแขตงและขายทจากจาไรในชมวงทททบาทอมอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ นนกวมาเดงมดข วยเชมนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปตนเครรท องมรอสจาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลมาว ซซงท ทจาไดข ดงว ตมอไปนท น
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สมวนการปของกวนความเสททยงไวข อยมางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมกม บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมม
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมอการดจาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลมาว กองททนอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลมาวอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมรอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปตนตข น กองททนดวงกลมาวอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวมา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซร นอขายทรวพยยสนง ของกองททน
โดยคจานวณจากมมลคมาทททตจทากวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซร นอทรวพยยสนง กวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยยสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผมานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคมาทรวพยยสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซงท สะทข อนใหข เหตนถซง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองททนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชมน หากกองททนรวมมทคาม
TE ตจทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตจทา ดวงนวนน กองททนรวมนท นจซงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาม TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปตนตข น
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