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 หรขนกมข
K Corporate Bond Fund
K-CBOND
• 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?
• กองทถนรวมตราสารหนท นทททลงทถนในตราสารหนท นทททออกโดยบรม ษวทเอกชน/รวฐวมสาหกมจ ซซงท คาดววาจะใหข ผลตอบแทน
จากดอกเบท นย / กกาไรสววนเกมนทถนในระดวบสมง
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซซ นอขายลววงหนข าเพซทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management)
• กองทถนจะไมวลงทถนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซ นอขายลววงหนข าแฝง (Structured Note) อซทนนอกเหนซอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ นอขายลววงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมทสทม ธมในการบวงควบไถว
ถอนคซนกวอนกกาหนด (callable) หรซ อตราสารหนท นทททผข ถม ซอมทสทม ธมเรท ยกใหข ผข อม อกชการะหนท นคซนกวอนกกาหนด (puttable) โดยมท
การกกาหนดผลตอบแทนไวข อยวางแนวนอนหรซ อเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบท นยของสถาบวนการเงมนหรซ ออวตรา
ดอกเบท นยอซทน และไมวมทการกกาหนดเงซทอนไขการจวายผลตอบแทนทททอขางอมงกวบปว จจวยอข างอมงอซทนเพมทมเตมม
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงว หววงใหข ผลประกอบการเคลซทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกววาดวชนทชท นววด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กววาเงมนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากววาหถขนไดข
• ผมขลงทถนทททตของการสภาพคลวองในการซซ นอขายไถวถอนหนววยลงทถนไดข ทกถ ววนทกาการ โดยจะไดข รวบเงมนคซนภายในววนททท
T+2
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนเปป นระยะเวลาประมาณ 6 - 9 เดซอน
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจกานวนเงมนทททแนวนอน หรซ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคว รบ
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคณ
ถ ภาพดทสภาพคลวองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตกทา เนซทองจากกองทถนรวมนท นไมวถกม จกากวดโดยกฎเกณฑฑใหข ตของลงทถนในทรวพยฑสนม ดวงกลวาวเชวนเดทยวกวบกองทถนรวม
ตลาดเงมน
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสซอชท นชวนฉบวบเตปม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมวเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนนท นไมวไดข ถกม จกากวดโดยกฎเกณฑฑใหข ตของลงทถนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตกทาเชวนเดทยวกวบกองทถนรวมตลาดเงมน เชวน อาจมท
การลงทถนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลวองตกทา ซซงท อาจไมวสามารถซซ นอขายตราสารหนท นไดข ในเวลาทททตของการหรซ อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนน
จซงอาจมทความเสททยงสมงกววากองทถนตลาดเงมน
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซซ นอขายลววงหนข าเพซทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน ทกาใหข กองทถนนท นมทความเสททยงมากกววา
กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยฑอขางอมงโดยตรง เนซทองจากใชข เงมนลงทถนในจกานวนทททนขอยกววาจซงมทกกาไร/ขาดทถนสมงกววาการลงทถนใน
หลวกทรวพยฑอขางอมงโดยตรง
• กองทถนอาจลงทถนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซ นอขายลววงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมท
สมทธมในการบวงควบไถวถอนคซนกวอนกกาหนด (callable) หรซ อตราสารหนท นทททผข ถม ซอมทสทม ธมเรท ยกใหข ผข อม อกชการะหนท นคซนกวอนกกาหนด (puttable)
ซซงท มทความเสททยงมากกววาการลงทถนในตราสารหนท นทววท ไป
• การลงทถนในหนววยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมฑประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงมนลงทถนคซน
มากกววาหรซ อนข อยกววาเงมนทททไดข ลงทถนไป ทวงนท
น น ผมขลงทถนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมฑประกวนชทวมตควบ
หนววยลงทถนกวอนการตวดสมนใจลงทถน
• ในกรณทททมทแนวโนข มววาจะมทการขายคซนหนววยลงทถนเกมนกววา 2 ใน 3 ของจกานวนหนววยลงทถนทททจกาหนวายไดข แลข วทวงหมด
น
บรม ษวทจวดการ
อาจใชข ดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคกาสวงท ซซ นอขายหนววยลงทถนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยถดรวบคกาสวงท ดวงกลวาวไดข

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

ตกทา

สมง

อวนดวบความนวาเชซทอถซอสววนใหญวของกองทถน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตถ : แรเงากรณทททกองทถนลงทถนในอวนดวบความนวาเชซทอถซอ (credit rating) นวนนเกมนกววา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
อายถเฉลททยของทรวพยฑสนม
ทททลงทถน
ความผวนผวนของ
ผลการดกาเนมนงาน (SD)

ตกทา

ตสทสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช
(1.87 ปช )

สมง
3 ปช ถถง 5 ปช

มสกกวส ส 5 ปช

ตกทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกววา 10% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนซงท มากกววา 20% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรม เงมนทถนและหลวกทรวพยฑ

สมง

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อซทน ๆ : -0.09%
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงมนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรซ อผมขคก นาประกวน : 1.44%
เงมนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทวาเงมนฝาก
: 7.39%
พวนธบวตรหรซ อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ
กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
: 17.05%
หถขนกมข ตววต แลกเงมน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรม การทางการเงมน
: 21.64%

กลรสมตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
หถขนกมข ตววต แลกเงมน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรม ษวทเอกชน
หถขนกมข ตววต แลกเงมน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรม การทางการเงมน
พวนธบวตรหรซ อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
เงมนฝาก หรซ อตราสารเททยบเทวาเงมนฝาก
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงมนเปป นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรซ อผมขคก นา
ประกวน
อซทน ๆ

(% NAV)

หถขนกมข ตววต แลกเงมน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรม ษวทเอกชน
: 52.57%

(% NAV)
52.57%
21.64%
17.05%
7.39%
1.44%
-0.09%

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

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
บมจ.ราชธานทลสม ซมทง (THANI) (A-)
บมจ.ทรม คอรฑ ปอเรชวนท (TRUE) (BBB+)
ธนาคารอาคารสงเคราะหฑ (GHB) (AAA(tha))
บมจ.เฟรเซอรฑ ส พรป อพเพอรฑ ตท น (ประเทศไทย) (FPT) (A-)

(% NAV)
11.98%
7.97%
6.20%
5.89%
5.71%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
น น คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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นสสช หนนกกสรลงทรนตสมอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอ
ตรสสสรหนชใช นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

23.40%

อวนดวบเครดมต

AA/AA(tha)

16.51%

A/A(tha)

37.20%

BBB/BBB(tha)

22.97%

ตกทากววา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
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คส สธรรมเนชยม
* ควาธรรมเนทยมมทผลกระทบตวอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวนน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบควาธรรมเนทยมดวงกลวาวกวอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
2.40

สมงสถดไมวเกมน 2.0758

2.00
1.60
1.20

สมงสถดไมวเกมน 1.0700
สมงสถดไมวเกมน 0.8025

0.80
0.40

เกปบจรมง 0.6011

เกปบจรมง 0.4280

0.00

สมงสถดไมวเกมน 0.1284
เกปบจรมง 0.0500
เกปบจรมง 0.0428 สมงสถดไมวเกมน 0.0749 เกปบจรมง 0.0803

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนฑ

นายทะเบทยน

ควาใชข จวายอซทนๆ

รวมควาใชข จวาย

หมายเหตถ : - ควาใชข จาว ยอซทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาว สถดของกองทถน
- ควาธรรมเนทยมดวงกลวาวรวมภาษทมลม ควาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
ควาธรรมเนทยมการขายหนววยลงทถน (Front-end Fee)
ควาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนววยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
0.50%

เกปบจรปง
ยกเวข น

0.50%

ยกเวข น

ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนววยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนววยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

ควาธรรมเนทยมการโอนหนววยลงทถน
ควาธรรมเนทยมอซทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาว ยจรม ง

หมายเหตถ : ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทวากวบควาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนววยลงทถนของกองทถนตข นทางหรซ อควาธรรมเนทยมการขายหนววยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตวอตว ราใดจะสมงกววา

K-CBOND
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดกาเนมนการในอดทต มมไดข เปป นสมงท ยซนยวนถซงผลการดกาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชทยของผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 1 - 3
ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (50%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน
Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ A- ขถนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสด
ตรสสสรหนชไช ทย (25%) และอนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 1 ปช วงเงปนนข อยกวส ส 5 ลข สนบสท เฉลชทยของ 3 ธนสคสร
พสณปชยย ขนสดใหญส ไดข แกส ธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย หลนงหนกภสษช (25%)
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 คสสเฉลชทยของ 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%) และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนน
ตนงช แตส วนนทชท 31 ต.ค. 2562
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
6.00%

5.54%

5.00%
3.92%

% ตส อปช

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

กองทถน

2.89%

2559

2560

1.43%

2561

1.32%

2562

1.70%

2563

ดวชนทชท นววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดกาเนมนงานตวงแตว
น วนว จวดตวงกองทถ
น
นจนถซงววนทกาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -1.78%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.52% 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 Mid Term General Bond

K-CBOND
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
K-CBOND
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท นววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

0.75
0.30
0.56
0.27

0.77
0.25
0.42
0.19

0.75
0.30
0.56
0.27

2.48
0.91
0.47
0.22

1.97
1.90
0.62
0.59

1.85
1.36
0.52
0.59

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
2.42
2.71
0.54
0.99

2.81
3.37
0.94
1.91

หมายเหตถ : * รข อยละตวอปท
วมธทการคกานวณผลการดกาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Mid Term General Bond ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-CBOND
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 5

1.26

1.12

2.87

2.46

2.16

2.94

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 25

1.05

0.85

2.16

2.09

1.89

2.56

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 50

0.68

0.61

1.77

1.89

1.75

2.42

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 75

0.48

0.29

1.14

1.48

1.38

2.17

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 95

0.18

-0.21

0.48

0.86

0.95

1.74

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

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 5

0.10

0.24

0.22

0.54

0.46

0.56

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 25

0.25

0.44

0.36

0.71

0.59

0.63

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 50

0.35

0.65

0.52

0.92

0.76

0.75

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 75

0.50

0.79

0.62

1.06

0.88

0.85

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 95

0.88

1.06

0.81

1.26

1.03

1.59

K-CBOND
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมวจาว ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

22 พฤศจมกายน 2542

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

6,805.77 ลข านบาท
18.1942 บาท/หนววย

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

500
มมลควบาท
าขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน แรก
มม500
ลควาบาท
ขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน ถวดไป
ทกาการ เวลา
ววทถนกทกววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลควาขวนตก
น ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตก
น ทา

ไมวกกาหนด
12,500 ลข านบาท

าการนอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทถกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทถนกววทกนาทกการซซ
500 บาท
500 บาท
ทถกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนควาขายคซน

T+2 คซอ 2 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายคซน
(ประกาศ NAV T+1)
คถณสามารถตรวจสอบมมลควาทรวพยฑสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-CBOND

คถณธทรถตร อวศวมงคลกถล (ผมขจดว การกองทถนตราสารหนท น), เรมท มบรม หาร 4 มกราคม 2564

ยข อนหลวง 1 ปท เทวากวบ 94.79%
(กรณทกองทถนจวดตว นงไมวถงซ 1 ปท จะแสดงควาตวงแตว
น จดว ตวงกองทถ
น
น)

10 / 14

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-CBOND

ธนาคารกสมกรไทย จกากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จกากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดฑ แอนดฑ เฮข าสฑ จกากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวท ไทยสมถทรประกวนชทวมต จกากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมซองไทยประกวนชทวมต จกากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมซองไทยประกวนชทวมต จกากวด (มหาชน) เพซทอลมกคข ายมนมตลมงคฑ
บรม ษวท หลวกทรวพยฑนายหนข าซซ นอขายหนววยลงทถน ฟมนโนมทนา จกากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยฑนายหนข าซซ นอขายหนววยลงทถน โรโบเวลธฑ จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ กรถงไทย ซทมมโกข จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ กรถงศรท จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ กสมกรไทย จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เกทยรตมนาคมนภวทร จกากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ โกลเบลปก จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ควนทรทท กรถรป จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เคจทไอ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เคททบทเอสทท จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ดทบทเอส วมคเคอรฑ ส (ประเทศไทย) จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ทรท นทตท น จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ทมสโกข จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ไทยพาณมชยฑ จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ธนชาต จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ โนมมระ พวฒนสมน จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ บววหลวง จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ฟมนวนซวา จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ฟมนวนเซทย ไซรวส จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ฟมลลมป (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เมยฑแบงกฑ กมมเอปง (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เมอรฑ ชนวท พารฑ ทเนอรฑ จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ยมโอบท เคยฑเฮทยน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ แลนดฑ แอนดฑ เฮาสฑ จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ หยวนตข า (ประเทศไทย) จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ อารฑ เอชบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เอเซทย พลวส จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เออทซท จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ไอ วท โกลบอล จกากวด (มหาชน)
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บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ไอรวา จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทถน เมอรฑ ชนวท พารฑ ทเนอรฑ จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทถน เอเชทย เวลทฑ จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑนายหนข าซซ นอขายหนววยลงทถน เวปลธฑ เมจมก จกากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทถนกสมกรไทย จกากวด
ทททอยมว : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทฑ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกวอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนฑไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมวเสนอขายหนววยลงทถนของกองทถนกวบหรซ อเพซทอประโยชนฑของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมซองสหรวฐอเมรม กา หรซ อผมขททมทถมทนฐานอยมใว นสหรวฐอเมรม กา หรซ อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใว นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยฑสนม ของบถคคลดวงกลวาวและบรม ษวทหรซ อ
หข างหถขนสววนซซงท จวดใหข มทขซ นนและดกาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนววยลงทถนไมวใชวการฝากเงมน รวมทวงไมว
น ไดข อยมภว ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมวไดข รวบเงมนลงทถนคซนเตปมจกานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงน และอยมภว ายใตข การกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารวางหนวงสซอชท นชวนในการเสนอขายหนววยลงทถนของกองทถนรวมนท นมมไดข เปป นการแสดงววาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนของกองทถนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนววยลงทถนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนสววนสรถปขข อมมลสกาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดกาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองววาขข อมมลดวงกลวาวถมกตข อง ไมวเปป นเทปจ
และไมวทกาใหข ผข อม ซทนสกาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนวาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพมจารณาจากผลการดกาเนมนงานทททผาว นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยวอ ดวงตวอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นวาลงทถน

ระดวบทททตกทากววา
นวาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมวสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

ตกทากววา
BBB

ตกทากววา
BBB(tha)

ตกทากววา
Baa

ตกทากววา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมวสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตกทาทททสดถ ทททจะไมวสามารถชการะหนท น
ไดข ตามกกาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถซอววามทความเสททยงตกทามากทททจะไมวสามารถ
ชการะหนท นไดข ตามกกาหนด
ความเสททยงตกทาทททจะไมวสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซงท ขซ นนกวบปว จจวยภายนอก เชวน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตว
น
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชวน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมวกปจะสมงขซ นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากวอนหนข าจะมทการซซ นอขายในระดวบราคาทททตกทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยฑสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกววากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตกทากววา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม ควาของหลวกทรวพยฑททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ นนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชวน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตว
น
างประเทศ เปป นตข น ซซงท พมจารณาไดข จากควา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาว SD สมง แสดงววากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยฑสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตวอมมลควาของหนววยลงทถน เชวน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารฑ ในชววงทททเงมนบาทอวอน แตวขายทกากกาไรในชววงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชววงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชววงทททบาทอวอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ นนกววาเดมมดข วยเชวนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครซท องมซอสกาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลวาว ซซงท ทกาไดข ดงว ตวอไปนท น
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมวมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สววนการปของกวนความเสททยงไวข อยวางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมกว บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาววาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมว
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกววา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณฑททสงว ผลกระทบตวอการดกาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลวาว กองทถนอาจมทผลการดกาเนมนงานทททผนว ผวนมากกววากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกววา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณฑททสงว ผลกระทบตวออถตสาหกรรมนวนน กองทถนดวง
กลวาวอาจมทผลการดกาเนมนงานทททผนว ผวนมากกววากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกววา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณฑททสงว ผลกระทบตวอประเทศดวงกลวาว เชวน การเมซอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตข น กองทถนดวงกลวาวอาจมทผลการดกาเนมนงานทททผนว ผวนมากกววา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซซ นอขายทรวพยฑสนม ของกองทถน
โดยคกานวณจากมมลควาทททตกทากววาระหววางผลรวมของมมลควาการซซ นอทรวพยฑสนม กวบผลรวมของมมลควาการขายทรวพยฑสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผวานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลควาทรวพยฑสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสววนตวางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทถนรวมววามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชวน หากกองทถนรวมมทคาว
TE ตกทา แสดงววา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตกทา ดวงนวนน กองทถนรวมนท นจซงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาว TE สมง แสดงววาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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