
12/11/2019 ประกาศเปลี�ยนแปลงดชันชีี�วดั กองทนุภายใตก้ารจัดการของบลจ.กสกิรไทย จํากดั จํานวน 3 กองทนุ - หลกัทรัพยจั์ดการกองทนุกสกิรไทย

https://www.kasikornasset.com/th/announcement/Pages/Amend-benchmark 3 funds.aspx 1/2

ประกาศเปลี�ยนแปลงดชันชีี�วดั

 กองทนุภายใตก้ารจดัการของบลจ.กสกิรไทย จาํกดั จาํนวน 3 กองทนุ 

 

  บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ กสกิรไทย จํากดั (“บรษัิท") ในฐานะผูจั้ดตั �งและจัดการกองทนุเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2530 (K-2530) กองทนุเปิด
เค 70:30 หุน้ระยะยาวปันผล (K70LTF) และกองทนุเปิดเค หุน้ทนุบรพัิตร (K-FEQ) ขอแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบวา่ บรษัิทไดรั้บความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม 2562 ใหดํ้าเนนิการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุดงักลา่วในหวัขอ้ดชันชีี�วดั
(benchmark) ของกองทนุ โดยมรีายละเอยีด ดงันี�  

 

ชื�อกองทนุ ดชันตีวัชี�วดัเดมิ ดชันตีวัชี�วดั ใหม่

กองทนุเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2530

(K-2530) 

คา่เฉลี�ยของดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกั
ทรัพยฯ์ (33%) ดชันตีราสารหนี�ภาครัฐระยะ
สั �น (Short-term Government Bond
Index) (6%) ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันี
พันธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1 - 3
ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย
(26%) ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันี
พันธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ3 - 7
ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย (20%)
และผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันตีราสารหนี�
ภาคเอกชน Mark-to-Market ที�มอีนัดบัความ
น่าเชื�อถอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นระดบั A-
ขึ�นไป อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสาร
หนี�ไทย (15%)

คา่เฉลี�ยของดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกั
ทรัพยฯ์ (33%) ดชันตีราสารหนี�ภาครัฐระยะ
สั �น (Short-term Government Bond Index)
(6%) ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันพัีนธบตัร
รัฐบาลอาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสาร
หนี�ไทย (26%) ผลตอบแทนรวมสทุธขิอง
ดชันพัีนธบตัรรัฐบาลอาย ุ3 - 7 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี�ไทย (20%) และผล
ตอบแทนรวมสทุธขิองดชันตีราสารหนี�ภาค
เอกชน Mark-to-Market ที�มอีนัดบัความน่า
เชื�อถอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นระดบั A- ขึ�น
ไป อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี�
ไทย (15%)

กองทนุเปิดเค 70:30

หุน้ระยะยาวปันผล

(K70LTF)

คา่เฉลี�ยของดชันผีลตอบแทนรวม
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (70%) ผล
ตอบแทนรวมสทุธขิองดชันพัีนธบตัรรัฐบาล
Mark-to-Market อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี�ไทย (15%) ผลตอบแทน
รวมสทุธขิองดชันตีราสารหนี�ภาคเอกชน
Mark-to-Market ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื
ของผูอ้อกตราสารอยูใ่นระดบั A- ขึ�นไป อายุ
1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย
(7.5%) และดชันตีราสารหนี�ภาครัฐระยะสั �น
(Short-term Government Bond Index)
(7.5%) 

คา่เฉลี�ยของดชันผีลตอบแทนรวม
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (70%) ผล
ตอบแทนรวมสทุธขิองดชันพัีนธบตัรรัฐบาล
อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี�
ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันี
ตราสารหนี�ภาคเอกชน Mark-to-Market ที�มี
อนัดบัความน่าเชื�อถอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่น
ระดบั A- ขึ�นไป อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี�ไทย (7.5%) และดชันี
ตราสารหนี�ภาครัฐระยะสั �น (Short-term
Government Bond Index) (7.5%)

กองทนุเปิดเค หุน้ทนุบรพัิตร

(K-FEQ)

คา่เฉลี�ยของดชันผีลตอบแทนรวม
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET
TRI) (75%) ดชันตีราสารหนี�ภาครัฐระยะสั �น
(Short-term Government Bond Index)
(12.5%) และผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันี
พันธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1 - 3
ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย (12.5%)

คา่เฉลี�ยของดชันผีลตอบแทนรวม
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET
TRI) (75%) ดชันตีราสารหนี�ภาครัฐระยะสั �น
(Short-term Government Bond Index)
(12.5%) และผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันี
พันธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี�ไทย (12.5%) 

6 ธนัวาคม 2562
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ทั �งนี� การเปลี�ยนแปลงดชันชีี�วดัขา้งตน้จะมผีลบงัคบัใชต้ั �งแตว่นัที� 16 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป ทา่นสามารถขอทราบรายละเอยีดดงักลา่วไดท้ี�
ฝ่ายชอ่งทางบรกิารผูล้งทนุบคุคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

                                                               

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ กสกิรไทย จํากดั

ปร ะกาศ ณ วนัที� 6 ธนัวาคม  2562 

 
 

 ติดตอเรา 

 02-6733888 

https://www.kasikornasset.com/th/contact/Pages/index.aspx
tel:026733888

