ขข อมมล ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค เอสเอฟ พลนส
K SF Plus Fund
K-SFPLUS

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

• กองทรนรวมตรสสสรหนช ช
• 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?
• กองทตนรวมตราสารหนท นลงทตนในตราสารหนท นภาครวฐ ภาคเอกชน และหรร อเงงนฝากทวงในและตต
น
างประเทศ
• กองทตนจะคงอายตตราสารเฉลททยแบบถตวงนน นาหนวก (Portfolio Duration) ของกองทตนไมตเกงน 1 ปท
• กองทตนลงทตนในตตางประเทศไมตเกงน 79% ของมมลคตาทรวพยยสนง สตทธงของกองทตน โดยปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลก
เปลททยนเตตมจนานวน
• กองทตนอาจลงทตนในสวญญาซร นอขายลตวงหนข าเพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงทตน (Efficient Portfolio
Management)
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มตงต หววงใหข ผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวตาดวชนทชท นววด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทตนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวตาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตนทากวตาหตขนไดข
• ผมขลงทตนทททตของการสภาพคลตองในการซร นอขายไถตถอนหนตวยลงทตนไดข ทกต ววนทนาการ โดยจะไดข รวบเงงนครนภายในววนททท
T+1
• ผมขลงทตนทททตของการพวกเงงนในระยะเวลา 3 เดรอนขข นนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทตนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจนานวนเงงนทททแนตนอน หรร อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคต รบ
• ผมขลงทตนทททตของการลงทตนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคณ
ต ภาพดทสภาพคลตองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตนทา เนรทองจากกองทตนรวมนท นไมตถกม จนากวดโดยกฎเกณฑยใหข ตของลงทตนในทรวพยยสนง ดวงกลตาวเชตนเดทยวกวบกองทตนรวม
ตลาดเงงน
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสรอชท นชวนฉบวบเตตม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนตนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมตเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทตนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทตนนท นไมตไดข ถกม จนากวดโดยกฎเกณฑยใหข ตของลงทตนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตนทาเชตนเดทยวกวบกองทตนรวมตลาดเงงน เชตน อาจมท
การลงทตนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลตองตนทา ซขงท อาจไมตสามารถซร นอขายตราสารหนท นไดข ในเวลาทททตของการหรร อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนน
จขงอาจมทความเสททยงสมงกวตากองทตนตลาดเงงน
• กองทตนอาจลงทตนในสวญญาซร นอขายลตวงหนข าเพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงทตน ทนาใหข กองทตนนท นมทความเสททยงมากกวตา
กองทตนรวมทททลงทตนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง เนรทองจากใชข เงงนลงทตนในจนานวนทททนขอยกวตาจขงมทกนาไร/ขาดทตนสมงกวตาการลงทตนใน
หลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง
• กองทตนนท นเปต นกองทตนทททมทการซร นอขายทตกววนทนาการ แตตกองทตนมทนโยบายทททจะจวดการลงทตนเพรทอใหข portfolio duration ของกองทตนไมต
เกงน 1 ปท และลงทตนในตตางประเทศไมตเกงน 79% ซขงท อาจเกงดความเสททยงทททเกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นย ซขงท มทผลกระทบ
ตตอมมลคตาของตราสารหนท นทททกองทตนถรอครองและ/หรร อ ความเสททยงจากการขาดสภาพคลตองเมรทอมทการไถตถอนจากผมขถรอหนตวยลงทตนมาก
ผงดปกตง
• ในกรณทททมทแนวโนข มวตาจะมทการขายครนหนตวยลงทตนเกงนกวตา 2 ใน 3 ของจนานวนหนตวยลงทตนทททจนาหนตายไดข แลข วทวงหมด
น
บรง ษวทจวดการ
อาจใชข ดลต ยพงนงจในการเลงกกองทตนรวม และอาจยกเลงกคนาสวงท ซร นอขายหนตวยลงทตนทททไดข รวบไวข แลข วหรร อหยตดรวบคนาสวงท ดวงกลตาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม

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

credit rating ตาม
international credit

ตนทา

สมง

อวนดวบความนตาเชรทอถรอสตวนใหญตของกองทตน

Gov.bond/AAA

ตนทา

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

สมง

อวนดวบความนตาเชรทอถรอสตวนใหญตของกองทตน

AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตต : แรเงากรณทททกองทตนลงทตนในอวนดวบความนตาเชรทอถรอ (credit rating) นวนนเกงนกวตา 20% ของ NAV
K-SFPLUS
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ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
อายตเฉลททยของทรวพยยสนง
ทททลงทตน
ความผวนผวนของ
ผลการดนาเนงนงาน (SD)

ตนทา

ตสทสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปช
(0.90 ปช )

1 ปช ถถง 3 ปช

สมง
3 ปช ถถง 5 ปช

มสกกวส ส 5 ปช

ตนทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทตนกระจตกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนขงท มากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน
ตนทา

การกระจตกตววลงทตนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทตนกระจตกตววในหมวดอตตสาหกรรมใดอตตสาหกรรมหนขงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน
ตนทา

สมง

การลงทตนกระจตกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอตตสาหกรรมรวม
หมายเหตต: กองทตนรวมมทการลงทตนกระจตกตววในหมวดอตตสาหกรรม ธนาคาร

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk)
การลงทตนกระจตกตววในประเทศใดประเทศหนขงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทตนกระจตกตววลง
รายประเทศรวม

ตนทา

<20%

20% - 50%

50% - 80%

สมง

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตนทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตต: กองทตนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนของเงงนลงทตนในตตางประเทศเตตมจนานวน

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อรทน ๆ : -1.48%
หตขนกมข ตววต แลกเงงน
หรร อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
: 1.10%

(% NAV)
หตขนกมข ตววต แลกเงงน
หรร อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
: 32.05%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปต นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรร อผมขคน นาประกวน : 13.39%

พวนธบวตรหรร อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคน นาประกวน
: 25.18%

กลรสมตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
หตขนกมข ตววต แลกเงงน หรร อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
เงงนฝาก หรร อตราสารเททยบเทตาเงงนฝาก
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคน นาประกวน
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปต นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรร อผมขคน นา
ประกวน
หตขนกมข ตววต แลกเงงน หรร อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
อรทน ๆ

เงงนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทตาเงงนฝาก
: 29.76%

(% NAV)
32.05%
29.76%
25.18%
13.39%
1.10%
-1.48%

หมายเหตต : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564 ทวงนท
น น คตณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจตบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรธนาคารแหตงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
Qatar National Bank (QNB) (Aa3)
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) (AA(tha))
ธนาคารอาคารสงเคราะหย (GHB) (AAA(tha))
บมจ.ปตท. (PTT) (AAA(tha))

(% NAV)
20.67%
9.70%
6.94%
6.11%
5.01%

หมายเหตต : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564 ทวงนท
น น คตณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจตบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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นสสช หนนกกสรลงทรนตสมอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอ
ตรสสสรหนชใช นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

38.50%

อวนดวบเครดงต

AA/AA(tha)

11.48%

A/A(tha)

11.91%

BBB/BBB(tha)

7.06%

ตนทากวตา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตต : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564

ตรสสสรหนชตช ส สงประเทศ credit rating ตสม international rating scale
AAA

3.24%

อวนดวบเครดงต

AA

14.26%

A

11.41%

BBB

3.63%

ตนทากวตา BBB

0.00%

Unrated

0.00%

หมายเหตต : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564
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คส สธรรมเนชยม
* คตาธรรมเนทยมมทผลกระทบตตอผลตอบแทนทททคณ
ต จะไดข รวบ ดวงนวนน คตณควรพงจารณาการเรท ยกเกตบคตาธรรมเนทยมดวงกลตาวกตอนการลงทตน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
2.80

สมงสตดไมตเกงน 2.6750

2.40
2.00
1.60
1.20
0.80
0.40

สมงสตดไมตเกงน 1.0700

สมงสตดไมตเกงน 1.0700
เกตบจรงง 0.5686

เกตบจรงง 0.4280

0.00

เกตบจรงง 0.0203

การจวดการ

สมงสตดไมตเกงน 0.1070 เกตบจรงง 0.0803 สมงสตดไมตเกงน 0.1070 เกตบจรงง 0.0400

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คตาใชข จตายอรทนๆ

รวมคตาใชข จตาย

หมายเหตต : - คตาธรรมเนทยมผมขดแม ลผลประโยชนยขขางตข นยวงไมตรวมคตาธรรมเนทยมผมขรวบฝากทรวพยยสนง ในตตางประเทศ
- คตาใชข จาต ยอรทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาต สตดของกองทตน
- คตาธรรมเนทยมดวงกลตาวรวมภาษทมลม คตาเพงทม ภาษทธรต กงจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงทตน (Front-end Fee)
คตาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนตวยลงทตน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
ไมตมท

เกปบจรปง
ไมตมท

ไมตมท

ไมตมท

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงทตนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตตเพงทมเตงม

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงทตนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตตเพงทมเตงม

คตาธรรมเนทยมการโอนหนตวยลงทตน
คตาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาต ยจรง ง

หมายเหตต : คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทตากวบคตาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนตวยลงทตนของกองทตนตข นทางหรร อคตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงทตนของกองทตนปลายทางแลข วแตตอตว ราใดจะสมงกวตา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดนาเนงนการในอดทต มงไดข เปต นสงงท ยรนยวนถขงผลการดนาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชทยของผลตอบแทนรวมของดนชนชพนน ธบนตรทชทมชอสยรคงทชท (ZRR)
อสยรประมสณ 6 เดสอน (35%) อนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 1 ปช วงเงปนนข อยกวส ส 5 ลข สนบสท เฉลชทยของ 3 ธนสคสร
พสณปชยย ขนสดใหญส ไดข แกส ธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย หลนงหนกภสษช (35%)
ดนชนช US Generic Government 6 Month Yield บวกดข วยคส สเฉลชทยของ Credit Spread ของตรสสสรทชทมชอนนดนบควสม
นส สเชสทอถสอในระดนบ BBB อสยร 6 เดสอน ในชส วงระยะเวลสทชทคสส นวณผลตอบแทน ปรน บดข วยตข นทรนกสรปข องกนนควสม
เสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบเปป นสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวม
ของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชนทชทมชอสยรคงทชท มชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสออยมสในระดนบ BBB อสยร 1 ปช (5%)
ทนงช นช ช กสรเปลชทยนเกณฑย มสตรฐสนทชทใชข วนดผลกสรดสสเนปนงสนในชส วงแรกอสจทสสใหข ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
รวมดชขนถ 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 คสสเฉลชทยของผลตอบแทนรวมของดนชนชพนน ธบนตรทชทมชอสยรคงทชท (ZRR) อสยรประมสณ 6
เดสอน (35%) และอนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสสเฉลชทยของธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทย
พสณปชยย สสสหรน บบรคคลธรรมดสวงเงปน 1 ลข สนบสท ของระยะเวลสกสรฝสก 1 ปช (35%) ดนชนช US Generic
Government 6 Month Yield บวกดข วยคส สเฉลชทยของ Credit Spread ของตรสสสรทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอในระดนบ
BBB อสยร 6 เดสอน ในชส วงระยะเวลสทชทคสส นวณผลตอบแทน ปรน บดข วยตข นทรนกสรปข องกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลก
เปลชทยน เพสทอเทชยบเปป นสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวมของดนชนชตรสสสร
หนชภช สคเอกชนทชทมชอสยรคงทชท มชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสออยมสในระดนบ BBB อสยร 1 ปช (5%) และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนด
ปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 31 ต.ค. 2562
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
2.40%
2.04%

2.00%

1.58%

% ตส อปช

1.60%
1.20%

1.91%

1.81%
1.53%

1.14%

1.02%

1.22%

1.11%

0.92%

0.80%
0.40%
0.00%

2559

2560

2561

กองทตน

2562

2563

ดวชนทชท นววดของกองทตน

หมายเหตต : ในปท ททกองทตนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดนาเนงนงานตวงแตต
น วนว จวดตวงกองทต
น
นจนถขงววนทนาการสตดทข ายของปท ปฏงทงนนวนน
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -0.18%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.21% 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 General Bond
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 29 ตรลสคม 2564
K-SFPLUS
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองทตน *
ความผวนผวนของตววชท นววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

0.27
0.46
0.10
0.03

-0.02
0.12
0.11
0.03

0.15
0.27
0.10
0.03

0.55
0.61
0.11
0.04

1.26
1.20
0.19
0.08

1.34
1.33
0.21
0.08

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

1.34
1.35
0.20
0.08

หมายเหตต : * รข อยละตตอปท
วงธทการคนานวณผลการดนาเนงนงานของกองทตนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดนาเนงนงานของกองทตนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงทตน คตณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจตบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Short Term General Bond ณ วนนทชท 29 ตรลสคม 2564
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-SFPLUS
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

0.17

0.43

1.12

1.47

1.45

2.18

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

0.12

0.34

0.80

1.26

1.29

1.92

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

0.07

0.17

0.53

1.02

1.10

1.72

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

0.02

0.13

0.32

0.85

0.92

1.54

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

-0.07

-0.01

0.07

-0.07

0.37

0.99

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile

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

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

0.02

0.02

0.02

0.15

0.12

0.22

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

0.03

0.03

0.03

0.17

0.15

0.25

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

0.04

0.05

0.06

0.23

0.22

0.29

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

0.08

0.08

0.09

0.39

0.33

0.49

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

0.13

0.10

0.19

1.60

1.36

1.29
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมตจาต ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรตงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

31 มทนาคม 2559

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

127,244.62 ลข านบาท
10.7702 บาท/หนตวย

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

500
มมลคตบาท
าขวนตน
น ทาของการซร นอครวงน แรก
มม500
ลคตาบาท
ขวนตน
น ทาของการซร นอครวงน ถวดไป
ทนาการ เวลา
ววทตนกทนววานการขายคร
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคตาขวนตน
น ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตน
น ทา

ไมตกนาหนด
288,888,888,888 บาท

าการนอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทตกววนทนาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทตนกววทนนาทนการซร
500 บาท
500 บาท
ทตกววนทนาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคตาขายครน

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

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-SFPLUS

คตณฐานวนดร โชลงตกตล (ผมขจดว การกองทตนตราสารหนท น), เรงท มบรง หาร 31 มทนาคม 2559

ยข อนหลวง 1 ปท เทตากวบ 47.37%
(กรณทกองทตนจวดตว นงไมตถงข 1 ปท จะแสดงคตาตวงแตต
น จดว ตวงกองทต
น
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-SFPLUS

ธนาคารกสงกรไทย จนากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จนากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จนากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จนากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จนากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนตวยลงทตน ฟงนโนมทนา จนากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนตวยลงทตน โรโบเวลธย จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรตงไทย ซทมงโกข จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรตงศรท จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตงนาคงนภวทร จนากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรตรป จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรย ส (ประเทศไทย) จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท น จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทงสโกข จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนซตา จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนเซทย ไซรวส จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กงมเอตง (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอรตา จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทตน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จนากวด
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บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทตน เอเชทย เวลทย จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนตวยลงทตน เวตลธย เมจงก จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนตวยลงทตน แอสเซนดย เวลธย จนากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทตนกสงกรไทย จนากวด
ทททอยมต : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรตงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
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คตณสามารถตรวจสอบธตรกรรมทททอาจกตอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
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กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทตนสงวนสงทธงททจะไมตเสนอขายหนตวยลงทตนของกองทตนกวบหรร อเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมรองสหรวฐอเมรง กา หรร อผมขททมทถงทนฐานอยมใต นสหรวฐอเมรง กา หรร อบตคคลซขงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใต นสหรวฐอเมรง กา รวมถขงกองทรวพยยสนง ของบตคคลดวงกลตาวและบรง ษวทหรร อ
หข างหตขนสตวนซขงท จวดใหข มทขข นนและดนาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

น ทาของการสวงท ซร นอครวงน ถวดไป บรง ษวทจวดการจะคนานขงถขงประโยชนยของผมข
กสรเปลชทยนแปลงมมลคส สขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคตาขวนตน
สนทงซสอช ครน งช ถนดไป
ถรอหนตวยลงทตนเปต นสนาควญ โดยบรง ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม รอหนตวยลง
ทตนทราบลตวงหนข าอยตางชวดเจนถขงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคตาขวนตน
น ทาของการสวงท ซร นอครวงน ถวดไป คนา
อธงบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตตผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลตาว ผตานเวตบไซตยของ
บรง ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม รอหนตวยลงทตนสามารถใชข ประโยชนยจากขข อมมลในการตวดสงนใจ
- การลงทตนในหนตวยลงทตนไมตใชตการฝากเงงน รวมทวงไมต
น ไดข อยมภต ายใตข ความคตขมครองของสถาบวนคตขมครองเงงนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงทตน
ซขงท ผมขลงทตนอาจไมตไดข รวบเงงนลงทตนครนเตตมจนานวน
- ไดข รวบอนตมตว งจดว ตวงน และอยมภต ายใตข การกนากวบดมแลของสนานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารตางหนวงสรอชท นชวนในการเสนอขายหนตวยลงทตนของกองทตนรวมนท นมงไดข เปต นการแสดงวตาสนานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถขง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนของกองทตนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนตวยลงทตนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรง ษวทจวดการกองทตนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนสตวนสรตปขข อมมลสนาควญ ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดนาเนงนการของกองทตนรวมและขอรวบรองวตาขข อมมลดวงกลตาวถมกตข อง ไมตเปต นเทตจ
และไมตทนาใหข ผข อม รทนสนาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพงจารณาจากอวนดวบความนตาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ทตน (credit rating) ซขงท เปต นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชนาระหนท น โดยพงจารณาจากผลการดนาเนงนงานทททผาต นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหตขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยตอ ดวงตตอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นตาลงทตน

ระดวบทททตนทากวตา
นตาลงทตน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมตสามารถชนาระหนท นไดข ตามกนาหนด

ตนทากวตา
BBB

ตนทากวตา
BBB(tha)

ตนทากวตา
Baa

ตนทากวตา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมตสามารถชนาระหนท นไดข ตามกนาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดต มทความเสททยงตนทาทททสดต ทททจะไมตสามารถชนาระหนท น
ไดข ตามกนาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวตามทความเสททยงตนทามากทททจะไมตสามารถ
ชนาระหนท นไดข ตามกนาหนด
ความเสททยงตนทาทททจะไมตสามารถชนาระหนท นไดข ตามกนาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซขงท ขข นนกวบปว จจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกงจการลงทตน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตต
น
างประเทศ เปต นตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชตน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขข นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมตกตจะสมงขข นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากตอนหนข าจะมทการซร นอขายในระดวบราคาทททตนทาลง โดยกองทตนรวมทททมทอายตเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงทตน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวตากองทตนรวมทททมท portfolio duration ตนทากวตา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คตาของหลวกทรวพยยททกองทตนรวมลงทตนจะเปลททยนแปลงเพงทมขข นนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกงจการลงทตน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตต
น
างประเทศ เปต นตข น ซขงท พงจารณาไดข จากคตา standard
deviation (SD) ของกองทตนรวม หากกองทตนรวมมทคาต SD สมง แสดงวตากองทตนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตตอมมลคตาของหนตวยลงทตน เชตน กองทตนรวมลงทตนดข วยสกตลเงงนดอลลารย ในชตวงทททเงงนบาทอตอน แตตขายทนากนาไรในชตวงทททบาทแขตง กองทตนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทตนรวมลงทตนในชตวงทททบาทแขตงและขายทนากนาไรในชตวงทททบาทอตอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขข นนกวตาเดงมดข วยเชตนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปต นเครรท องมรอสนาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลตาว ซขงท ทนาไดข ดงว ตตอไปนท น
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทตนไมตมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบตสดว สตวนการปของกวนความเสททยงไวข อยตางชวดเจน : ผมขลงทตนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทตนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขข นนอยมกต บว ดตลยพงนงจของผมขจดว การกองทตนรวมในการพงจารณาวตาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมต
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทตนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองทตนลงทตน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกงดเหตตการณยททสงต ผลกระทบตตอการดนาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลตาว กองทตนอาจมทผลการดนาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวตากองทตนทททกระจายการลงทตนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทตน
ลงทตนในบางหมวดอตตสาหกรรมมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกงดเหตตการณยททสงต ผลกระทบตตออตตสาหกรรมนวนน กองทตนดวง
กลตาวอาจมทผลการดนาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวตากองทตนทททกระจายการลงทตนในหลายหมวดอตตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทตนลงทตนใน
ประเทศใดประเทศหนขงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกงดเหตตการณยททสงต ผลกระทบตตอประเทศดวงกลตาว เชตน การเมรอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปต นตข น กองทตนดวงกลตาวอาจมทผลการดนาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวตา กองทตนทททกระจายการลงทตนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซร นอขายทรวพยยสนง ของกองทตน
โดยคนานวณจากมมลคตาทททตนทากวตาระหวตางผลรวมของมมลคตาการซร นอทรวพยยสนง กวบผลรวมของมมลคตาการขายทรวพยยสนง ทททกองทตนรวมลงทตนในรอบ
ระยะเวลาผตานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคตาทรวพยยสนง สตทธงเฉลททยของกองทตนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสตวนตตางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทตนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซขงท สะทข อนใหข เหตนถขง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทตนรวมวตามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชตน หากกองทตนรวมมทคาต
TE ตนทา แสดงวตา อวตราผลตอบแทนของกองทตนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตนทา ดวงนวนน กองทตนรวมนท นจขงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองทตนรวมทททมทคาต TE สมง แสดงวตาอวตราผลตอบแทนของกองทตนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทตนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปต นตข น
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