ประกาศปรับตัวชี้ วัดของ
กองทุนเปิ ดภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย จากัด จานวน 4 กองทุน
บลจ.กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดกำร”) ในฐำนะผูจ้ ดั ตั้งและจัดกำรกองทุนกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2500 กองทุน
เปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2510 กองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2520 และกองทุนเปิ ดเค ไลฟ์ สไตล์ 2530 ได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้แก้ไขโครงกำรในหัวข้อ ดัชนี ชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนดังกล่ำว ซึ่งเป็ นกองทุนรวมผสม
ที่ปรับสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรประเภทต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับช่วงอำยุของผูล้ งทุน และได้กำหนดไว้ในโครงกำรให้มีกำร
ปรับเปลี่ยนดัชนี ชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนทุกๆ 2 ปี นั้น
บริษัทจัดกำรขอแจ้งกำรปรับดัชนี ชี้วัดของกองทุนดังกล่ำว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2564 เป็ น
ต้นไป โดยมีรำยละเอียดดังนี้
กองทุน
ตัวชี้ วัดเดิม
ตัวชี้ วัดใหม่
K-2500
ดัช นี ผ ลตอบแทนรวมตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ (2%) ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์ฯ (2%)
ดัช นี ต รำสำรหนี้ ภำครัฐ ระยะสั้น (Short-term ดัชนี ตรำสำรหนี้ ภำครัฐระยะสั้น (Short-term
Government Bond Index) (62%) ผลตอบแทน Government Bond Index) (71%) ผลตอบแทน
รวมสุ ท ธิ ของดัช นี พัน ธบัต รรัฐ บำลอำยุ 1-3 ปี รวมสุทธิของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบำลอำยุ 1-3 ปี ของ
ของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย (28%) และ สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย (21%) และ
ผลตอบแทนรวมสุ ท ธิ ข องดั ช นี ตรำสำรหนี้ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี ตรำสำรหนี้
ภำคเอกชน Mark-to-Market ที่ มี อัน ดั บ ควำม ภำคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับควำม
น่ ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรอยูใ่ นระดับ A- ขึ้ นไป น่ ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรอยูใ่ นระดับ A- ขึ้ นไป
อำยุ 1-3 ปี (8%)
อำยุ 1-3 ปี (6%)
K-2510
ดั ช นี ผ ล ต อ บ แ ท น ร ว ม ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฯ ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ (10%)
(12.5%) ดั ช นี ตรำสำรหนี้ ภำครั ฐ ระยะสั้ น ดั ช นี ตรำสำรหนี้ ภำครั ฐ ระยะสั้ น (Short-term
( Short- term Government Bond Index) Government Bond Index) (39%) ผลตอบแทน
( 34. 5% ) ผล ตอ บ แทน ร ว มสุ ทธิ ขอ งดั ช นี รวมสุทธิของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบำลอำยุ 1-3 ปี ของ
พันธบัตรรัฐบำลอำยุ 1-3 ปี ของสมำคมตลำด สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย (35%) ผลตอบแทน
ตรำสำรหนี้ ไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุ ทธิ รวมสุ ท ธิ ของดัชนี พัน ธบัต รรัฐบำลอำยุ 3 - 7 ปี
ของดั ช นี พั น ธบั ต รรั ฐ บำลอำยุ 3 - 7 ปี ของ ของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย (6%) และ
สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย (8%) และ ผลตอบแทนรวมสุ ทธิ ของดั ช นี ตรำส ำ ร หนี้
ผลตอบแทนรวมสุ ท ธิ ข องดั ช นี ตรำสำรหนี้ ภำคเอกชน Mark-to-Market ที่ มี อั น ดั บ ควำม
ภำคเอกชน Mark-to-Market ที่ มี อัน ดั บ ควำม น่ ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรอยู่ในระดับ A- ขึ้ นไป
น่ ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรอยูใ่ นระดับ A- ขึ้ นไป อำยุ 1-3 ปี (10%)
อำยุ 1-3 ปี (10%)
K-2520
ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์ฯ (23%) ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ (21%)
ดัช นี ต รำสำรหนี้ ภำครัฐ ระยะสั้น (Short-term ดั ช นี ตรำสำรหนี้ ภำครั ฐ ระยะสั้ น (Short-term
Government Bond Index) (14%) ผลตอบแทน Government Bond Index) (18%) ผลตอบแทน
รวมสุ ท ธิ ของดัช นี พัน ธบัต รรัฐ บำลอำยุ 1-3 ปี รวมสุทธิของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบำลอำยุ 1-3 ปี ของ

กองทุน

K-2530

ตัวชี้ วัดเดิม
ของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย (31%)
ผลตอบแทนรวมสุ ท ธิ ของดัชนี พันธบัตรรัฐบำล
อำยุ 3 - 7 ปี ของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย
(18%) และ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี ตรำ
สำรหนี้ ภำคเอกชน Mark-to-Market ที่ มีอันดับ
ควำมน่ ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรอยู่ในระดับ Aขึ้ นไป อำยุ 1-3 ปี (14%)
ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์ฯ (33%)
ดัช นี ต รำสำรหนี้ ภำครัฐ ระยะสั้น (Short-term
Government Bond Index) (6%) ผลตอบแทน
รวมสุ ท ธิ ของดัช นี พัน ธบัต รรัฐ บำลอำยุ 1-3 ปี
ของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย (26%)
ผลตอบแทนรวมสุ ท ธิ ของดัชนี พันธบัตรรัฐบำล
อำยุ 3 - 7 ปี ของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย
(20%) และ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี ตรำ
สำรหนี้ ภำคเอกชน Mark-to-Market ที่ มีอันดับ
ควำมน่ ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรอยู่ในระดับ Aขึ้ นไป อำยุ 1-3 ปี (15%)

ตัวชี้ วัดใหม่
สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย (32%) ผลตอบแทน
รวมสุ ท ธิ ของดัชนี พัน ธบัต รรัฐบำลอำยุ 3 - 7 ปี
ของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย (16%) และ
ผลตอบแทนรวมสุ ทธิ ของดั ช นี ตรำส ำ ร หนี้
ภำคเอกชน Mark-to-Market ที่ มี อั น ดั บ ควำม
น่ ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรอยู่ในระดับ A- ขึ้ นไป
อำยุ 1-3 ปี (13%)
ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ (31%)
ดั ช นี ตรำสำรหนี้ ภำครั ฐ ระยะสั้ น (Short-term
Government Bond Index) (7%) ผลตอบแทนรวม
สุ ท ธิ ข องดัช นี พัน ธบัต รรัฐ บำลอำยุ 1-3 ปี ของ
สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย (27%) ผลตอบแทน
รวมสุ ท ธิ ของดัชนี พัน ธบัต รรัฐบำลอำยุ 3 - 7 ปี
ของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย (20%) และ
ผลตอบแทนรวมสุ ทธิ ของดั ช นี ตรำส ำ ร หนี้
ภำคเอกชน Mark-to-Market ที่ มี อั น ดั บ ควำม
น่ ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรอยู่ในระดับ A- ขึ้ นไป
อำยุ 1-3 ปี (15%)

หำกท่ำนต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อส่วนงำนบริกำรผูล้ งทุน ฝ่ ำยช่องทำงบริกำรผูล้ งทุนบุคคล
(KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสำร 02-673-3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com
และบริษัทจัดกำรขอขอบพระคุณท่ำนเป็ นอย่ำงสูงที่ได้มอบควำมไว้วำงใจให้บริษัทจัดกำรบริหำรเงินลงทุนของท่ำนตลอดมำ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ประกำศ ณ วันที่ 9 เมษำยน 2564

