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 บรปหสรเงปน
K Cash Management Fund
K-CASH

• กองทรนรวมตรสสสรหนช ช
• กองทรนรวมตลสดเงปนในประเทศ (Money Market Fund)
• 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?
• กองทถนรวมตลาดเงมนทททลงทถนในตววต เงมนคลวง พวนธบวตรรวฐบาลหรร อรวฐวมสาหกมจทททมทกระทรวงการคลวงคค คาประกวน
พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย หรร อพวนธบวตรทททมทความเสททยงนข อยกวหาหรร อเททยบเทหา ซซงท ตราสารหนท คทททกองทถนลงทถน
จะตข องมทกคาหนดววนชคาระหนท คไมหเกมน 397 ววนนวบแตหวนว ทททลงทถน
• กองทถนจะคงอายถตราสารเฉลททยแบบถหวงนค คาหนวก (Portfolio Duration) ของกองทถนไมหเกมน 92 ววน
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงห หววงใหข ผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท คววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวหาดวชนทชท คววด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททคาดหววงผลตอบแทนใกลข เคทยงเงมนฝากและยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตคทากวหากองทถนรวมตราสารหนท คทววท ไป
ไดข
• ผมขลงทถนทททตของการสภาพคลหองสมง
• ผมขลงทถนทททตของการการลงทถนทททมทความเสททยงตคทา
• ผมขลงทถนทททตของการพวกเงมนระยะสวนค
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททคาดหววงผลตอบแทนสมง
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสรอชท คชวนฉบวบเตตม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมหเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท คดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• การลงทถนในหนหวยลงทถนกองทถนรวมตลาดเงมนมมใชหการฝากเงมนและมทความเสททยงของการลงทถน ผมขลงทถนอาจไดข รวบเงมนลงทถนครน
มากกวหาหรร อนข อยกวหาเงมนลงทถนเรมท มแรกกตไดข ดวงนวนผม
ค ข ลงทถนควรลงทถนในกองทถนเปม ดเค บรม หารเงมน เมรทอเหตนวหาการลงทถนในกองทถนนท ค
เหมาะสมกวบววตถถประสงคคการลงทถนของผมขลงทถนและผมขลงทถนยอมรวบความเสททยงทททอาจเกมดขซ คนจากการลงทถนไดข
• การลงทถนในหนหวยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมคประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงมนลงทถนครน
มากกวหาหรร อนข อยกวหาเงมนทททไดข ลงทถนไป ทวงนท
ค ค ผมขลงทถนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมคประกวนชทวมตควบ
หนหวยลงทถนกหอนการตวดสมนใจลงทถน
• แมข วาห กองทถนรวมตลาดเงมนลงทถนไดข เฉพาะทรวพยคสนม ทททมทความเสททยงตคทา แตหกตมทโอกาสขาดทถนไดข

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

ตคทา

สมง

อวนดวบความนหาเชรทอถรอสหวนใหญหของกองทถน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตถ : แรเงากรณทททกองทถนลงทถนในอวนดวบความนหาเชรทอถรอ (credit rating) นวคนเกมนกวหา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
อายถเฉลททยของทรวพยคสนม
ทททลงทถน
ความผวนผวนของ
ผลการดคาเนมนงาน (SD)

ตคทา

ตสทสกวส ส 3 เดสอน
(0.14 ปช )

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช

สมง
3 ปช ถถง 5 ปช

มสกกวส ส 5 ปช

ตคทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

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

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

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

ตคทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อรทน ๆ : 0.64%
เงมนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทหาเงมนฝาก
: 8.73%

(% NAV)

พวนธบวตรหรร อตราสารหนท ค
รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ
กระทรวงการคลวงคค คาประกวน
: 90.63%

กลรสมตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท ค รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ กระทรวงการคลวงคค คาประกวน
เงมนฝาก หรร อตราสารเททยบเทหาเงมนฝาก
อรทน ๆ

(% NAV)
90.63%
8.73%
0.64%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ค ค คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
ตววต เงมนคลวงและตววต สวญญาใชข เงมนทททออกโดยกระทรวงการคลวง (TREASURY BILL)
(AAA)
บมจ.ธนาคารไทยพาณมชยค (SCB) (AA+(tha))
ธนาคารอาคารสงเคราะหค (GHB) (AAA(tha))
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
69.17%
21.46%
5.06%
3.65%
0.02%

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

94.28%

อวนดวบเครดมต

AA/AA(tha)

5.08%

A/A(tha)

0.00%

BBB/BBB(tha)

0.00%

ตคทากวหา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
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คส สธรรมเนชยม
* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวคน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกตบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
1.40

สมงสถดไมหเกมน 1.3054

1.20

สมงสถดไมหเกมน 1.0700

1.00

สมงสถดไมหเกมน 0.8025

0.80
0.60
0.40
0.20

เกตบจรมง 0.1070

0.00

เกตบจรมง 0.0268 สมงสถดไมหเกมน 0.0535

การจวดการ

เกตบจรมง 0.1545

สมงสถดไมหเกมน 0.1284
เกตบจรมง 0.0107

ผมขดแม ลผลประโยชนค

เกตบจรมง 0.0100

นายทะเบทยน

คหาใชข จหายอรทนๆ

รวมคหาใชข จหาย

หมายเหตถ : - คหาใชข จาห ยอรทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาห สถดของกองทถน
- คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมลม คหาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

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

สมงสรดไมส เกปน
ไมหมท

เกปบจรปง
ไมหมท

ไมหมท

ไมหมท

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงทถน
คหาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาห ยจรม ง

หมายเหตถ : คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทหากวบคหาธรรมเนทยมการรวบซร คอครนหนหวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรร อคหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตหอตว ราใดจะสมงกวหา

K-CASH

7 / 14

ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดคาเนมนการในอดทต มมไดข เปต นสมงท ยรนยวนถซงผลการดคาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index.
* กส อนวนนทชท 1 ม.ค. 2560 ใชข อนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 3 เดสอนเฉลชทยของธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย
และธนสคสรไทยพสณปชยย และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 1 ม.ค. 2560
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
2.80%
2.40%
2.00%

% ตส อปช

1.60%

2.46%
2.13%

1.88%
1.60%

2.13%

1.94%
1.65%

1.56%
1.19%

1.20%

1.27%
0.97%

1.23%

1.45%

0.94%

1.15%

1.45%

1.33%

1.70%

0.84%

0.80%

0.56%

0.40%
0.00%

2554

2555

2556

2557

2558

กองทถน

2559

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท คววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงค กราฟจะแสดงผลการดคาเนมนงานตวงแตห
ค วนว จวดตวงกองทถ
ค
นจนถซงววนทคาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวคน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -0.01%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.05% 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 Money Market Government
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
K-CASH
ตววชท คววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท คววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

0.11
0.16
0.02
0.04

0.06
0.08
0.01
0.03

0.11
0.16
0.02
0.04

0.27
0.43
0.02
0.04

0.91
1.14
0.06
0.09

1.02
1.19
0.05
0.08

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
1.52
1.30
0.08
0.07

1.81
1.60
0.15
0.14

หมายเหตถ : * รข อยละตหอปท
วมธทการคคานวณผลการดคาเนมนงานของกองทถนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดคาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
K-CASH
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Money Market Government ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-CASH
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
เปอรค เซตนตคไทลคทท 5

0.08

0.15

0.35

0.90

1.00

1.57

เปอรค เซตนตคไทลคทท 25

0.05

0.09

0.23

0.80

0.90

1.46

เปอรค เซตนตคไทลคทท 50

0.03

0.07

0.17

0.74

0.82

1.40

เปอรค เซตนตคไทลคทท 75

0.02

0.04

0.14

0.67

0.76

1.34

เปอรค เซตนตคไทลคทท 95

0.00

-0.01

-0.02

0.52

0.59

1.15

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

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรค เซตนตคไทลคทท 5

0.01

0.01

0.01

0.13

0.10

0.21

เปอรค เซตนตคไทลคทท 25

0.01

0.01

0.01

0.14

0.11

0.22

เปอรค เซตนตคไทลคทท 50

0.01

0.02

0.02

0.15

0.12

0.23

เปอรค เซตนตคไทลคทท 75

0.02

0.02

0.02

0.15

0.13

0.24

เปอรค เซตนตคไทลคทท 95

0.03

0.04

0.04

0.17

0.14

0.25

K-CASH
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมหจาห ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารไทยพาณมชยค

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

1 ธวนวาคม 2548

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

46,095.32 ลข านบาท
13.2295 บาท/หนหวย

ไมหกคาหนด
ไมหกคาหนด
ทถกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ไมห
มมลกคหคาาหนด
ขวนตค
ค ทาของการซร คอครวงค แรก
มมไมหลกคหคาหนด
ขวนตค
ค ทาของการซร คอครวงค ถวดไป
ทคาการ เวลา
ววทถนกทคววานการขายคร
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคหาขวนตค
ค ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตค
ค ทา

ไมหกคาหนด
100,000 ลข านบาท

าการคอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทถกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทถนกววทคนาทคการซร
ไมหกคาหนด
ไมหกคาหนด
ทถกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ไมหกคาหนด
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคหาขายครน

T+1 ครอ 1 ววนทคาการหลวงจากววนทคารายการขายครน
(ประกาศNAV T+1 ครนเงมน T+1 9.30 น.เปต นตข นไป)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยคสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-CASH

คถณอวมไพวรรณ เมลรองนนทค (ผมขจดว การกองทถนตราสารหนท ค), เรมท มบรม หาร 1 ธวนวาคม 2548

ยข อนหลวง 1 ปท เทหากวบ 16.31%
(กรณทกองทถนจวดตว คงไมหถงซ 1 ปท จะแสดงคหาตวงแตห
ค จดว ตวงกองทถ
ค
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-CASH

ธนาคารกสมกรไทย จคากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จคากวด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จคากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดค แอนดค เฮข าสค จคากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวท ไทยสมถทรประกวนชทวมต จคากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมรองไทยประกวนชทวมต จคากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมรองไทยประกวนชทวมต จคากวด (มหาชน) เพรทอลมกคข ายมนมตลมงคค
บรม ษวท หลวกทรวพยคนายหนข าซร คอขายหนหวยลงทถน ฟมนโนมทนา จคากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยคนายหนข าซร คอขายหนหวยลงทถน โรโบเวลธค จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยค กรถงไทย ซทมมโกข จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยค กรถงศรท จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค กสมกรไทย จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค เกทยรตมนาคมนภวทร จคากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค โกลเบลตก จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยค ควนทรทท กรถรป จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค เคจทไอ (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค เคททบทเอสทท จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยค ดทบทเอส วมคเคอรค ส (ประเทศไทย) จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยค ทรท นทตท ค จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยค ทมสโกข จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยค ไทยพาณมชยค จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยค ธนชาต จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค โนมมระ พวฒนสมน จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค บววหลวง จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค ฟมนวนซหา จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยค ฟมนวนเซทย ไซรวส จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค ฟมลลมป (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค เมยคแบงกค กมมเอตง (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค เมอรค ชนวท พารค ทเนอรค จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค ยมโอบท เคยคเฮทยน (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค แลนดค แอนดค เฮาสค จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค หยวนตข า (ประเทศไทย) จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยค อารค เอชบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค เอเซทย พลวส จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยค เออทซท จคากวด (มหาชน)
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บรม ษวทหลวกทรวพยค ไอ วท โกลบอล จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยค ไอรหา จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยคจดว การกองทถน เมอรค ชนวท พารค ทเนอรค จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยคจดว การกองทถน เอเชทย เวลทค จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยคนายหนข าซร คอขายหนหวยลงทถน เวตลธค เมจมก จคากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยคจดว การกองทถนกสมกรไทย จคากวด
ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวคน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทค : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกหอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนคไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมหเสนอขายหนหวยลงทถนของกองทถนกวบหรร อเพรทอประโยชนคของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมรองสหรวฐอเมรม กา หรร อผมขททมทถมทนฐานอยมให นสหรวฐอเมรม กา หรร อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมให นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยคสนม ของบถคคลดวงกลหาวและบรม ษวทหรร อ
หข างหถขนสหวนซซงท จวดใหข มทขซ คนและดคาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนหวยลงทถนไมหใชหการฝากเงมน รวมทวงไมห
ค ไดข อยมภห ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมหไดข รวบเงมนลงทถนครนเตตมจคานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงค และอยมภห ายใตข การกคากวบดมแลของสคานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารหางหนวงสรอชท คชวนในการเสนอขายหนหวยลงทถนของกองทถนรวมนท คมมไดข เปต นการแสดงวหาสคานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท คชวนของกองทถนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนหวยลงทถนทททเสนอขายนวคน
ทวงนท
ค ค บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท คชวนสหวนสรถปขข อมมลสคาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดคาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวหาขข อมมลดวงกลหาวถมกตข อง ไมหเปต นเทตจ
และไมหทคาใหข ผข อม รทนสคาควญผมด

K-CASH
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนหาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปต นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชคาระหนท ค โดยพมจารณาจากผลการดคาเนมนงานทททผาห นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท ค
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นหาลงทถน

ระดวบทททตคทากวหา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

ตคทากวหา
BBB

ตคทากวหา
BBB(tha)

ตคทากวหา
Baa

ตคทากวหา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตคทาทททสดถ ทททจะไมหสามารถชคาระหนท ค
ไดข ตามกคาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถรอวหามทความเสททยงตคทามากทททจะไมหสามารถ
ชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด
ความเสททยงตคทาทททจะไมหสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท คยซซงท ขซ คนกวบปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตห
ค
างประเทศ เปต นตข น โดยราคาตราสารหนท คจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท คย เชหน หากอวตราดอกเบท คยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ คน อวตราดอกเบท คยของตราสารหนท คทททออกใหมหกตจะสมงขซ คนดข วย ดวงนวคนราคา
ตราสารหนท คทททออกมากหอนหนข าจะมทการซร คอขายในระดวบราคาทททตคทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยคสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตคทากวหา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คหาของหลวกทรวพยคททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ คนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตห
ค
างประเทศ เปต นตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคหา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาห SD สมง แสดงวหากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยคสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตหอมมลคหาของหนหวยลงทถน เชหน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารค ในชหวงทททเงมนบาทอหอน แตหขายทคากคาไรในชหวงทททบาทแขตง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชหวงทททบาทแขตงและขายทคากคาไรในชหวงทททบาทอหอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ คนกวหาเดมมดข วยเชหนกวน ดวงนวคน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปต นเครรท องมรอสคาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลหาว ซซงท ทคาไดข ดงว ตหอไปนท ค
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สหวนการปของกวนความเสททยงไวข อยหางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ คนอยมกห บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมห
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน

K-CASH

13 / 14

- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณคททสงห ผลกระทบตหอการดคาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลหาว กองทถนอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวหากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณคททสงห ผลกระทบตหออถตสาหกรรมนวคน กองทถนดวง
กลหาวอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวหากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณคททสงห ผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมรอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปต นตข น กองทถนดวงกลหาวอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวหา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซร คอขายทรวพยคสนม ของกองทถน
โดยคคานวณจากมมลคหาทททตคทากวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซร คอทรวพยคสนม กวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยคสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผหานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคหาทรวพยคสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท คววด ซซงท สะทข อนใหข เหตนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท คววดของกองทถนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท คววดมากนข อยเพทยงใด เชหน หากกองทถนรวมมทคาห
TE ตคทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท คววดในอวตราทททตคทา ดวงนวคน กองทถนรวมนท คจซงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาห TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท คววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวคน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปต นตข น
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