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 ตรสสสรรน ฐระยะสนนช
K Treasury Fund
K-TREASURY
• 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?
• กองทถนรวมทททลงทถนสสวนใหญสในตววต เงมนคลวง พวนธบวตรรวฐบาลหรร อรวฐวมสาหกมจทททมทกระทรวงการคลวงคค คาประกวน
พวนธบวตรธนาคารแหสงประเทศไทย หรร อพวนธบวตรอรทนใด และสสวนทททเหลรออาจลงทถนในเงมนฝากในประเทศ
• กองทถนจะดคารงพอรร ตโฟลมโอ ดมเรชวนท (Portfolio Duration) ของกองทถนในขณะใดขณะหนนงท ไวข ไมสเกมน 1 ปท
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงส หววงใหข ผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท คววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวสาดวชนทชท คววด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวสาเงมนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตคทากวสาหถขนไดข
• ผมขลงทถนทททตของการสภาพคลสองในการซร คอขายไถสถอนหนสวยลงทถนไดข ทกถ ววนทคาการ โดยจะไดข รวบเงมนครนภายในววนททท
T+1
• ผมขลงทถนทททตของการพวกเงมนระยะสวนค
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจคานวนเงมนทททแนสนอน หรร อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคส รบ
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนเฉพาะในตราสารหนท คทททมทคณ
ถ ภาพดทสภาพคลสองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตคทา เนรทองจากกองทถนรวมนท คไมสถกม จคากวดโดยกฎเกณฑรใหข ตของลงทถนในทรวพยรสนม ดวงกลสาวเชสนเดทยวกวบกองทถนรวม
ตลาดเงมน
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสรอชท คชวนฉบวบเตตม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมสเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท คดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนนท คไมสไดข ถกม จคากวดโดยกฎเกณฑรใหข ตของลงทถนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตคทาเชสนเดทยวกวบกองทถนรวมตลาดเงมน เชสน อาจมท
การลงทถนในตราสารหนท คทททมทสภาพคลสองตคทา ซนงท อาจไมสสามารถซร คอขายตราสารหนท คไดข ในเวลาทททตของการหรร อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนค
จนงอาจมทความเสททยงสมงกวสากองทถนตลาดเงมน
• ในกรณทททมทแนวโนข มวสาจะมทการขายครนหนสวยลงทถนเกมนกวสา 2 ใน 3 ของจคานวนหนสวยลงทถนทททจคาหนสายไดข แลข วทวงหมด
ค
บรม ษวทจวดการ
อาจใชข ดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคคาสวงท ซร คอขายหนสวยลงทถนทททไดข รวบไวข แลข วหรร อหยถดรวบคคาสวงท ดวงกลสาวไดข

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

ตคทา

สมง

อวนดวบความนสาเชรทอถรอสสวนใหญสของกองทถน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตถ : แรเงากรณทททกองทถนลงทถนในอวนดวบความนสาเชรทอถรอ (credit rating) นวคนเกมนกวสา 20% ของ NAV

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

ตคทา

ตสทสกวส ส 3 เดสอน
(0.18 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)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนนงท มากกวสา 10% ของ NAV รวมกวน
ตคทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนนงท มากกวสา 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 : 1.34%
เงมนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทสาเงมนฝาก
: 13.93%

(% NAV)

พวนธบวตรหรร อตราสารหนท ค
รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ
กระทรวงการคลวงคค คาประกวน
: 84.73%

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

(% NAV)
84.73%
13.93%
1.34%

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
พวนธบวตรธนาคารแหสงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
ตววต เงมนคลวงและตววต สวญญาใชข เงมนทททออกโดยกระทรวงการคลวง (TREASURY BILL)
(AAA)
ธนาคารอาคารสงเคราะหร (GHB) (AAA(tha))
บมจ.ธนาคารไทยพาณมชยร (SCB) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
58.19%
26.54%
8.43%
5.47%
0.03%

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)

93.16%

อวนดวบเครดมต

AA/AA(tha)

5.49%

A/A(tha)

0.00%

BBB/BBB(tha)

0.00%

ตคทากวสา BBB

0.00%

unrated

0.00%

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

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
1.20

สมงสถดไมสเกมน 1.0700

สมงสถดไมสเกมน 1.0379

1.00
0.80
0.60
0.40

สมงสถดไมสเกมน 0.5350
เกตบจรมง 0.3394

เกตบจรมง 0.2675

0.20
0.00

เกตบจรมง 0.0251 สมงสถดไมสเกมน 0.0535 เกตบจรมง 0.0268

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนร

สมงสถดไมสเกมน 0.1284
เกตบจรมง 0.0200

นายทะเบทยน

คสาใชข จสายอรทนๆ

รวมคสาใชข จสาย

หมายเหตถ : - คสาใชข จาส ยอรทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาส สถดของกองทถน
- คสาธรรมเนทยมดวงกลสาวรวมภาษทมลม คสาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คสาธรรมเนทยมการขายหนสวยลงทถน (Front-end Fee)
คสาธรรมเนทยมการรวบซร คอครนหนสวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
ไมสมท

เกปบจรปง
ไมสมท

ไมสมท

ไมสมท

คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนสวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนสวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คสาธรรมเนทยมการโอนหนสวยลงทถน
คสาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาส ยจรม ง

หมายเหตถ : คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทสากวบคสาธรรมเนทยมการรวบซร คอครนหนสวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรร อคสาธรรมเนทยมการขายหนสวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตสอตว ราใดจะสมงกวสา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดคาเนมนการในอดทต มมไดข เปต นสมงท ยรนยวนถนงผลการดคาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชตรสสสรหนชภช สครน ฐระยะสนนช
* กส อนวนนทชท 1 ม.ค. 2560 ใชข อนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 1 ปช เฉลชทยของธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และ
ธนสคสรไทยพสณปชยย และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 1 ม.ค. 2560
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
2.80%
2.40% 2.21% 2.27%

2.49%

2.68%
2.35%
2.05%

2.00%

1.76% 1.83%

% ตส อปช

1.60%

1.47% 1.53%

1.20%

1.45%

1.38%
1.02%

1.70%

0.97%

0.80%

1.33%

1.23%

0.89%

0.84%
0.52%

0.40%
0.00%

2554

2555

2556

2557

2558

กองทถน

2559

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท คววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงค กราฟจะแสดงผลการดคาเนมนงานตวงแตส
ค วนว จวดตวงกองทถ
ค
นจนถนงววนทคาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวคน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -0.04%

* 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 Short Term Government Bond
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
K-TREASURY
ตววชท คววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท คววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

0.06
0.16
0.02
0.04

0.03
0.08
0.02
0.03

0.06
0.16
0.02
0.04

0.20
0.43
0.02
0.04

0.77
1.14
0.06
0.09

0.84
1.24
0.05
0.08

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
1.38
1.66
0.08
0.09

1.71
1.86
0.15
0.14

หมายเหตถ : * รข อยละตสอปท
วมธทการคคานวณผลการดคาเนมนงานของกองทถนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดคาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
K-TREASURY
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Short Term Government Bond ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-TREASURY
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
เปอรร เซตนตรไทลรทท 5

0.61

0.77

3.23

1.21

1.50

1.50

เปอรร เซตนตรไทลรทท 25

0.04

0.06

0.20

0.77

0.84

1.43

เปอรร เซตนตรไทลรทท 50

0.03

0.01

0.07

0.60

0.78

1.38

เปอรร เซตนตรไทลรทท 75

-0.04

-0.11

-0.10

0.48

0.59

1.22

เปอรร เซตนตรไทลรทท 95

-0.10

-0.20

-0.22

0.32

0.36

0.99

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

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรร เซตนตรไทลรทท 5

0.01

0.01

0.01

0.12

0.10

0.21

เปอรร เซตนตรไทลรทท 25

0.03

0.03

0.03

0.14

0.11

0.22

เปอรร เซตนตรไทลรทท 50

0.04

0.05

0.05

0.16

0.15

0.25

เปอรร เซตนตรไทลรทท 75

0.06

0.11

0.11

0.19

0.18

0.28

เปอรร เซตนตรไทลรทท 95

0.56

0.51

0.63

1.56

1.35

0.58

K-TREASURY
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมสจาส ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารไทยพาณมชยร

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

24 มทนาคม 2548

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

16,690.28 ลข านบาท
13.1730 บาท/หนสวย

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

500
มมลคสบาท
าขวนตค
ค ทาของการซร คอครวงค แรก
มม500
ลคสาบาท
ขวนตค
ค ทาของการซร คอครวงค ถวดไป
ทคาการ เวลา
ววทถนกทคววานการขายคร
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคสาขวนตค
ค ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตค
ค ทา

ไมสกคาหนด
150,000 ลข านบาท

าการคอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทถกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทถนกววทคนาทคการซร
500 บาท
500 บาท
ทถกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคสาขายครน

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

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-TREASURY

คถณอวมไพวรรณ เมลรองนนทร (ผมขจดว การกองทถนตราสารหนท ค), เรมท มบรม หาร 24 มทนาคม 2548

ยข อนหลวง 1 ปท เทสากวบ 26.66%
(กรณทกองทถนจวดตว คงไมสถงน 1 ปท จะแสดงคสาตวงแตส
ค จดว ตวงกองทถ
ค
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-TREASURY

ธนาคารกสมกรไทย จคากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จคากวด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จคากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดร แอนดร เฮข าสร จคากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมรองไทยประกวนชทวมต จคากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยรนายหนข าซร คอขายหนสวยลงทถน ฟมนโนมทนา จคากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยรนายหนข าซร คอขายหนสวยลงทถน โรโบเวลธร จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร กรถงไทย ซทมมโกข จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร กรถงศรท จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร กสมกรไทย จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร เกทยรตมนาคมนภวทร จคากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร โกลเบลตก จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร ควนทรทท กรถรป จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร เคจทไอ (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร เคททบทเอสทท จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร ดทบทเอส วมคเคอรร ส (ประเทศไทย) จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร ทรท นทตท ค จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร ทมสโกข จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร ไทยพาณมชยร จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร ธนชาต จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร โนมมระ พวฒนสมน จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร บววหลวง จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร ฟมนวนซสา จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร ฟมนวนเซทย ไซรวส จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร ฟมลลมป (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร เมยรแบงกร กมมเอตง (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร เมอรร ชนวท พารร ทเนอรร จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร ยมโอบท เคยรเฮทยน (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร แลนดร แอนดร เฮาสร จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร หยวนตข า (ประเทศไทย) จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร อารร เอชบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร เอเซทย พลวส จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร เออทซท จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร ไอ วท โกลบอล จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร ไอรสา จคากวด (มหาชน)
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บรม ษวทหลวกทรวพยรจดว การกองทถน เมอรร ชนวท พารร ทเนอรร จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยรจดว การกองทถน เอเชทย เวลทร จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยรนายหนข าซร คอขายหนสวยลงทถน เวตลธร เมจมก จคากวด
บรม ษวทฮววท เซสงเฮง โกลดร ฟมวเจอรร ส จคากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

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

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกสอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนรไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมสเสนอขายหนสวยลงทถนของกองทถนกวบหรร อเพรทอประโยชนรของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมรองสหรวฐอเมรม กา หรร อผมขททมทถมทนฐานอยมใส นสหรวฐอเมรม กา หรร อบถคคลซนงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใส นสหรวฐอเมรม กา รวมถนงกองทรวพยรสนม ของบถคคลดวงกลสาวและบรม ษวทหรร อ
หข างหถขนสสวนซนงท จวดใหข มทขน คนและดคาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนสวยลงทถนไมสใชสการฝากเงมน รวมทวงไมส
ค ไดข อยมภส ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จนงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซนงท ผมขลงทถนอาจไมสไดข รวบเงมนลงทถนครนเตตมจคานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงค และอยมภส ายใตข การกคากวบดมแลของสคานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารสางหนวงสรอชท คชวนในการเสนอขายหนสวยลงทถนของกองทถนรวมนท คมมไดข เปต นการแสดงวสาสคานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถนง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท คชวนของกองทถนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนสวยลงทถนทททเสนอขายนวคน
ทวงนท
ค ค บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท คชวนสสวนสรถปขข อมมลสคาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดคาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวสาขข อมมลดวงกลสาวถมกตข อง ไมสเปต นเทตจ
และไมสทคาใหข ผข อม รทนสคาควญผมด

K-TREASURY
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถนง การพมจารณาจากอวนดวบความนสาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซนงท เปต นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชคาระหนท ค โดยพมจารณาจากผลการดคาเนมนงานทททผาส นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยสอ ดวงตสอไปนท ค
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นสาลงทถน

ระดวบทททตคทากวสา
นสาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมสสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

ตคทากวสา
BBB

ตคทากวสา
BBB(tha)

ตคทากวสา
Baa

ตคทากวสา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมสสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตคทาทททสดถ ทททจะไมสสามารถชคาระหนท ค
ไดข ตามกคาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถรอวสามทความเสททยงตคทามากทททจะไมสสามารถ
ชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด
ความเสททยงตคทาทททจะไมสสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท คยซนงท ขน คนกวบปว จจวยภายนอก เชสน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตส
ค
างประเทศ เปต นตข น โดยราคาตราสารหนท คจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท คย เชสน หากอวตราดอกเบท คยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขน คน อวตราดอกเบท คยของตราสารหนท คทททออกใหมสกตจะสมงขน คนดข วย ดวงนวคนราคา
ตราสารหนท คทททออกมากสอนหนข าจะมทการซร คอขายในระดวบราคาทททตคทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยรสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวสากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตคทากวสา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถนง ความเสททยงทททมลม คสาของหลวกทรวพยรททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขน คนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชสน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตส
ค
างประเทศ เปต นตข น ซนงท พมจารณาไดข จากคสา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาส SD สมง แสดงวสากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยรสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถนง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตสอมมลคสาของหนสวยลงทถน เชสน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารร ในชสวงทททเงมนบาทอสอน แตสขายทคากคาไรในชสวงทททบาทแขตง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชสวงทททบาทแขตงและขายทคากคาไรในชสวงทททบาทอสอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขน คนกวสาเดมมดข วยเชสนกวน ดวงนวคน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจนงเปต นเครรท องมรอสคาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลสาว ซนงท ทคาไดข ดงว ตสอไปนท ค
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมสมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สสวนการปของกวนความเสททยงไวข อยสางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขน คนอยมกส บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวสาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมส
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวสา 10% ของ NAV รวมกวน ซนงท หากเกมดเหตถการณรททสงส ผลกระทบตสอการดคาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลสาว กองทถนอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวสากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน ซนงท หากเกมดเหตถการณรททสงส ผลกระทบตสออถตสาหกรรมนวคน กองทถนดวง
กลสาวอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวสากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนนงท มากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน ซนงท หากเกมดเหตถการณรททสงส ผลกระทบตสอประเทศดวงกลสาว เชสน การเมรอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปต นตข น กองทถนดวงกลสาวอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวสา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซร คอขายทรวพยรสนม ของกองทถน
โดยคคานวณจากมมลคสาทททตคทากวสาระหวสางผลรวมของมมลคสาการซร คอทรวพยรสนม กวบผลรวมของมมลคสาการขายทรวพยรสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผสานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคสาทรวพยรสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสสวนตสางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท คววด ซนงท สะทข อนใหข เหตนถนง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท คววดของกองทถนรวมวสามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท คววดมากนข อยเพทยงใด เชสน หากกองทถนรวมมทคาส
TE ตคทา แสดงวสา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท คววดในอวตราทททตคทา ดวงนวคน กองทถนรวมนท คจนงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาส TE สมง แสดงวสาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท คววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวคน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปต นตข น
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