ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค แพลน 1
K PLAN 1 FUND
K-PLAN1

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?
• กองทถนรวมตราสารหนท นทททลงทถนในตราสารแหหงหนท น ภาครวฐและภาคเอกชน และเงมนฝากทวงในและตห
น
างประเทศ
• ลงทถนในตหางประเทศไมหเกมน 20% ของมมลคหาทรวพยยสนม สถทธมของกองทถน โดยปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยน
ไมหนขอยกวหา 90% ของมมลคหาเงมนลงทถนในตหางประเทศ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าเพซทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management) และตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ นอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Notes)
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงห หววงใหข ผลประกอบการเคลซทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวหาดวชนทชท นววด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวหาเงมนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตตทากวหาหถขนไดข
• ผมขลงทถนทททตของการสภาพคลหองในการซซ นอขายไถหถอนหนหวยลงทถนไดข ทกถ ววนทตาการ โดยจะไดข รวบเงมนคซนภายในววนททท
T+2
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนเปป นระยะเวลาประมาณ 6 - 9 เดซอน
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงมนทททแนหนอน หรซ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคห รบ
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคณ
ถ ภาพดทสภาพคลหองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตตทา เนซทองจากกองทถนรวมนท นไมหถกม จตากวดโดยกฎเกณฑยใหข ตของลงทถนในทรวพยยสนม ดวงกลหาวเชหนเดทยวกวบกองทถนรวม
ตลาดเงมน
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสซอชท นชวนฉบวบเตปม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมหเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนนท นไมหไดข ถกม จตากวดโดยกฎเกณฑยใหข ตของลงทถนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตตทาเชหนเดทยวกวบกองทถนรวมตลาดเงมน เชหน อาจมท
การลงทถนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลหองตตทา ซซงท อาจไมหสามารถซซ นอขายตราสารหนท นไดข ในเวลาทททตของการหรซ อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนน
จซงอาจมทความเสททยงสมงกวหากองทถนตลาดเงมน
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าเพซทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถนและตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ นอขายลหวงหนข า
แฝง ทตาใหข กองทถนนท นมทความเสททยงมากกวหากองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง เนซทองจากใชข เงมนลงทถนในจตานวนทททนขอยกวหา
จซงมทกตาไร/ขาดทถนสมงกวหาการลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง
• กองทถนจะลงทถนในสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าเพซทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมหนขอยกวหารข อยละ 90 ของมมลคหาเงมนลงทถน
ในตหางประเทศ
• ในกรณทททมทแนวโนข มวหาจะมทการขายคซนหนหวยลงทถนเกมนกวหา 2 ใน 3 ของจตานวนหนหวยลงทถนทททจตาหนหายไดข แลข วทวงหมด
น
บรม ษวทจวดการ
อาจใชข ดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคตาสวงท ซซ นอขายหนหวยลงทถนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยถดรวบคตาสวงท ดวงกลหาวไดข

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

credit rating ตาม
international credit

ตตทา

สมง

อวนดวบความนหาเชซทอถซอสหวนใหญหของกองทถน

Gov.bond/AAA

ตตทา

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

สมง

อวนดวบความนหาเชซทอถซอสหวนใหญหของกองทถน

AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตถ : แรเงากรณทททกองทถนลงทถนในอวนดวบความนหาเชซทอถซอ (credit rating) นวนนเกมนกวหา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
อายถเฉลททยของทรวพยยสนม
ทททลงทถน
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนมนงาน (SD)

ตตทา

ตสทสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช
(1.80 ปช )

สมง
3 ปช ถถง 5 ปช

มสกกวส ส 5 ปช

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนซงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววใน
หมวดอถตสาหกรรมรวม

ตตทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
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การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมหนขอยกวหา 90% ของเงมนลงทถนในตหางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
ทน ๆ : -1.01%
เงมนอซฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทหาเงมนฝาก
: 6.85%
หถขนกมข ตววต แลกเงมน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรม การทางการเงมน
: 10.96%

(% NAV)
หถขนกมข ตววต แลกเงมน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรม ษวทเอกชน
: 41.33%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงมนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรซ อผมขคต นาประกวน : 11.14%
พวนธบวตรหรซ อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ
กระทรวงการคลวงคต นาประกวน
: 30.73%

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

(% NAV)
41.33%
30.73%
11.14%
10.96%
6.85%
-1.01%

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.ทรม คอรย ปอเรชวนท (TRUE) (BBB+)
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) (AA(tha))
พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) (AA-(tha))

(% NAV)
25.12%
7.34%
6.01%
5.61%
5.04%

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)

32.64%

อวนดวบเครดมต

AA/AA(tha)

12.57%

A/A(tha)

22.31%

BBB/BBB(tha)

20.59%

ตตทากวหา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

ตรสสสรหนชตช ส สงประเทศ credit rating ตสม international rating scale
AAA

0.00%

อวนดวบเครดมต

AA

5.04%

A

2.99%

BBB

4.85%

ตตทากวหา BBB

0.00%

Unrated

0.00%

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

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

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

สมงสถดไมหเกมน 2.3540

2.40
2.00
1.60
1.20

สมงสถดไมหเกมน 1.0700

สมงสถดไมหเกมน 1.0700

0.80
0.40

เกปบจรมง 0.5429

เกปบจรมง 0.4280

0.00

เกปบจรมง 0.0321

การจวดการ

สมงสถดไมหเกมน 0.1070 เกปบจรมง 0.0428 สมงสถดไมหเกมน 0.1070 เกปบจรมง 0.0400

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คหาใชข จหายอซทนๆ

รวมคหาใชข จหาย

หมายเหตถ : - คหาธรรมเนทยมผมขดแม ลผลประโยชนยขขางตข นยวงไมหรวมคหาธรรมเนทยมผมขรวบฝากทรวพยยสนม ในตหางประเทศ
- คหาใชข จาห ยอซทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาห สถดของกองทถน
- คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมลม คหาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทถน (Front-end Fee)
คหาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนหวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
0.50%

เกปบจรปง
ยกเวข น

0.50%

ยกเวข น

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงทถน
คหาธรรมเนทยมอซทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาห ยจรม ง

หมายเหตถ : คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทหากวบคหาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนหวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรซ อคหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตหอตว ราใดจะสมงกวหา

K-PLAN1
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนมนการในอดทต มมไดข เปป นสมงท ยซนยวนถซงผลการดตาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน Mark-to-Market
ทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ BBB ขถนช ไป ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (10%) ผล
ตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (60%) ดนชนชพนน ธบนตร
ทชทมชอสยรคงทชท (ZRR) อสยรประมสณ 3 เดสอน (10%) และดนชนช US Generic Government 12 Month Yield บวกดข วย
Average Credit Spread ของตรสสสรทชทมชอนนดนบตสทสสรด ในระดนบ Investment Grade (BBB) อสยร 1 ปช ในชส วงระยะ
เวลสทชทคสส นวณผลตอบแทน และปรน บดข วยตข นทรนกสรปข องควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน (20%)
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 Total Return of MTM Corporate Bond (BBB up) (10%) และ Total Return of
Government Bond Index อสยรระหวส สง 1-3 ปช (60%) Zero Rate Return Index (ZRR Index) อสยร 3 เดสอน (10%)
และ US Generic Government 12 Month Yield บวกดข วย Average Credit Spread ของตรสสสรทชทมชอนนดนบตสทสสรด ใน
ระดนบ Investment Grade (BBB) อสยร 1 ปช ในชส วงระยะเวลสทชทคสส นวณผลตอบแทน และปรน บดข วยตข นทรนกสรปข อง
ควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน (20%) และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 31 ต.ค. 2562
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
4.50%

4.21%

4.00%

3.52% 3.62%

3.50%
3.00% 2.80%

3.11%

3.32%

3.51%

3.79%

3.46%

3.05% 3.15%

3.01%
2.34% 2.29%

% ตส อปช

2.50%
2.00%

1.81%

1.66% 1.62%

1.50%

1.53%

1.26%

1.69%

1.00%
0.50%
0.00%

2554

2555

2556

2557

2558

กองทถน

2559

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท นววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดตาเนมนงานตวงแตห
น วนว จวดตวงกองทถ
น
นจนถซงววนทตาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวนน

K-PLAN1
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -1.66%

* 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
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
K-PLAN1
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท นววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

0.59
0.12
0.58
0.33

0.69
0.23
0.40
0.22

0.59
0.12
0.58
0.33

2.34
0.54
0.48
0.27

1.93
2.01
0.60
0.69

1.82
1.93
0.52
0.56

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
2.63
2.79
0.50
0.53

2.47
2.73
0.57
0.54

หมายเหตถ : * รข อยละตหอปท
วมธทการคตานวณผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-PLAN1
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Mid Term General Bond ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-PLAN1
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

1.26

1.12

2.87

2.46

2.16

2.94

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

1.05

0.85

2.16

2.09

1.89

2.56

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

0.68

0.61

1.77

1.89

1.75

2.42

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

0.48

0.29

1.14

1.48

1.38

2.17

เปอรย เซปนตยไทลยทท 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
เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

0.10

0.24

0.22

0.54

0.46

0.56

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

0.25

0.44

0.36

0.71

0.59

0.63

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

0.35

0.65

0.52

0.92

0.76

0.75

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

0.50

0.79

0.62

1.06

0.88

0.85

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

0.88

1.06

0.81

1.26

1.03

1.59

K-PLAN1
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมหจาห ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

28 ตถลาคม 2552

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

17,793.62 ลข านบาท
13.2990 บาท/หนหวย

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

500
มมลคหบาท
าขวนตต
น ทาของการซซ นอครวงน แรก
มม500
ลคหาบาท
ขวนตต
น ทาของการซซ นอครวงน ถวดไป
ทตาการ เวลา
ววทถนกทตววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคหาขวนตต
น ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตต
น ทา

ไมหกตาหนด
88,888 ลข านบาท

าการนอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทถกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทถนกววทตนาทตการซซ
500 บาท
500 บาท
ทถกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคหาขายคซน

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

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-PLAN1

คถณสารวช อรถณากมร (ผมขจดว การกองทถนตราสารหนท น), เรมท มบรม หาร 21 มกราคม 2558

ยข อนหลวง 1 ปท เทหากวบ 62.11%
(กรณทกองทถนจวดตว นงไมหถงซ 1 ปท จะแสดงคหาตวงแตห
น จดว ตวงกองทถ
น
น)

12 / 16

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-PLAN1

ธนาคารกสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมซองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงทถน ฟมนโนมทนา จตากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงทถน โรโบเวลธย จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงไทย ซทมมโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงศรท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตมนาคมนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรถรป จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรย ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท น จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทมสโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณมชยย จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสมน จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนซหา จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอปง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอรหา จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด
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บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เอเชทย เวลทย จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงทถน เวปลธย เมจมก จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถนกสมกรไทย จตากวด
ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกหอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมหเสนอขายหนหวยลงทถนของกองทถนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมซองสหรวฐอเมรม กา หรซ อผมขททมทถมทนฐานอยมให นสหรวฐอเมรม กา หรซ อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมให นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยยสนม ของบถคคลดวงกลหาวและบรม ษวทหรซ อ
หข างหถขนสหวนซซงท จวดใหข มทขซ นนและดตาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนหวยลงทถนไมหใชหการฝากเงมน รวมทวงไมห
น ไดข อยมภห ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมหไดข รวบเงมนลงทถนคซนเตปมจตานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงน และอยมภห ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารหางหนวงสซอชท นชวนในการเสนอขายหนหวยลงทถนของกองทถนรวมนท นมมไดข เปป นการแสดงวหาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนของกองทถนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนหวยลงทถนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนสหวนสรถปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดตาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวหาขข อมมลดวงกลหาวถมกตข อง ไมหเปป นเทปจ
และไมหทตาใหข ผข อม ซทนสตาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนหาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท น โดยพมจารณาจากผลการดตาเนมนงานทททผาห นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นหาลงทถน

ระดวบทททตตทากวหา
นหาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด

ตตทากวหา
BBB

ตตทากวหา
BBB(tha)

ตตทากวหา
Baa

ตตทากวหา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตตทาทททสดถ ทททจะไมหสามารถชตาระหนท น
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถซอวหามทความเสททยงตตทามากทททจะไมหสามารถ
ชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมหสามารถชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซงท ขซ นนกวบปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตห
น
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชหน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมหกปจะสมงขซ นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากหอนหนข าจะมทการซซ นอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวหา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คหาของหลวกทรวพยยททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ นนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตห
น
างประเทศ เปป นตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคหา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาห SD สมง แสดงวหากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตหอมมลคหาของหนหวยลงทถน เชหน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารย ในชหวงทททเงมนบาทอหอน แตหขายทตากตาไรในชหวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชหวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชหวงทททบาทอหอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ นนกวหาเดมมดข วยเชหนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครซท องมซอสตาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลหาว ซซงท ทตาไดข ดงว ตหอไปนท น
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สหวนการปของกวนความเสททยงไวข อยหางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมกห บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมห
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณยททสงห ผลกระทบตหอการดตาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลหาว กองทถนอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวหากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณยททสงห ผลกระทบตหออถตสาหกรรมนวนน กองทถนดวง
กลหาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวหากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณยททสงห ผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมซอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตข น กองทถนดวงกลหาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวหา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซซ นอขายทรวพยยสนม ของกองทถน
โดยคตานวณจากมมลคหาทททตตทากวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซซ นอทรวพยยสนม กวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยยสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผหานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคหาทรวพยยสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทถนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชหน หากกองทถนรวมมทคาห
TE ตตทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตตทา ดวงนวนน กองทถนรวมนท นจซงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาห TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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