K-FIXEDPLUS-SSF
กองทุนเปดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม

ใบรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
สําหรับกองทุนเปดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม (K-FIXEDPLUS-SSF)

ขาพเจาไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน คําเตือนทีส่ าํ คัญ ความเสีย่ งของกองทุน และขอมูลอืน่ ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูใ นหนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพือ่ การออม รวมทัง้ ไดศกึ ษาเงือ่ นไขการลงทุน
เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและภาระภาษีที่จะเกิดขึ้นจากคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมที่ขาพเจาไดรับเปน
อยางดีแลว

สรุปความแตกตางของกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSF EXTRA) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
SSF พิเศษ
(Super Savings
Funds Extra)

SSF
(Super Savings Funds)

RMF ปรับเกณฑ

กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ
ตามมาตรการเยียวยา
COVID-19

กองทุนรวมเพื่อสงเสริม
การออมระยะยาว

RMF มีการปรับเกณฑ
ลดหยอนภาษีสูงสุด และ
ยกเลิกขั้นต่ำในการลงทุน

-

ไมเกิน 30% ของรายได
ที่ตองเสียภาษีตอป

ไมเกิน 30% ของรายได
ที่ตองเสียภาษีตอป

สูงสุด 200,000 บาท
ไมรวมในวงเงินกลุมเกษียณ*

สูงสุด 200,000 บาท
นับรวมวงเงินกลุมเกษียณ*
ทั้งหมดตองไมเกิน
500,000 บาท

สูงสุด 500,000 บาท
นับรวมวงเงินกลุมเกษียณ*
ทั้งหมดตองไมเกิน
500,000 บาท

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63

ป 2563 - 2567

เริ่มป 2563 เปนตนไป

นโยบาย
การลงทุน

หุนไทยไมนอยกวา 65%

ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท

ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท

ระยะเวลา
ถือครอง

10 ปขึ้นไปนับจากวันซื้อ

10 ปขึ้นไปนับจากวันซื้อ

5 ปนับจากวันซื้อ
และอายุครบ 55 ป

คืออะไร
% ลดหยอนภาษี
ของรายได
จำนวนเงินลดหยอน
ภาษีสูงสุด
ชวงเวลาลงทุน
เพื่อใชสิทธิ์

*วงเงินกลุม เกษียณ ในทีน่ หี้ มายถึง การซือ้ กองทุน SSF, กองทุน RMF, กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ, กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ, ประกัน
ชีวติ แบบบํานาญ, กองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน หรือ กองทุนการออมแหงชาติเมือ่ รวมแลวตองไมเกิน 500,000 บาทในแตละปภาษี
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและประกาศผาน
website https://www.kasikornasset.com ทั้งนี้ ขอใหยึดถือคูมือการลงทุนฉบับลาสุดที่ไดปรับปรุงเปนสําคัญ

ขอควรทราบหากผิดเงื่อนไขการลงทุน SSF (ขายคืนกอนครบ 10 ป นับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุน)
1. ตองคืนเงินภาษีทไี่ ดรบั ยกเวนทัง้ หมดทันที พรอมจายเงินเพิม่ ใหรฐั 1.50% ตอเดือน โดยคิดยอนหลังตัง้ แตเดือน
เม.ย.ของปทเี่ คยยืน่ ขอลดหยอนภาษีไว จนถึงวันทีย่ นื่ คืนภาษี
2. กําไรที่ไดจากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเปนรายไดในปที่ขายคืนซึ่งตองนําไปรวมคํานวณภาษีดวย โดย
บลจ.กสิกรไทยจะหักภาษี ณ ที่จายตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
3. หากขายคืนหนวยลงทุนทีถ่ อื ครองตํา่ กวา 1 ป จะเสีย Exit Fee 1.50% ของมูลคาซือ้ ขาย
ขอควรทราบกรณีซอื้ เกินสิทธิ SSF (สวนทีเ่ กิน 30% ของรายไดทตี่ อ งเสียภาษีหรือเกิน 200,000 บาท แลวแตกรณี)
1. เงินคาซือ้ หนวยลงทุนสวนทีซ่ อื้ เกินสิทธิจะไมสามารถนําไปลดหยอนภาษีได
2. กําไรสวนเกินทุน (Capital Gain) ที่ไดรับจากการขายหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่เกินสิทธิ จะถือเปนรายไดในป
ที่ขายคืน ซึ่งตองนําไปรวมคํานวณภาษีดวย แมจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 10 ปก็ตาม
3. หากขายคืนหนวยลงทุนทีถ่ อื ครองตํา่ กวา 1 ป จะเสีย Exit Fee 1.50% ของมูลคาซือ้ ขาย
สําคัญ!! สแกน QR code เพื่อรับคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม

ผูลงทุนในชองทางอิเล็กทรอนิกสทุกชองทางไดตกลงและยอมรับทราบเนื้อหาขางตนแลว รวมถึงไดศึกษา
หนังสือชี้ชวนและคูมือการลงทุนสําหรับกองทุนที่จะลงทุนเปนอยางดีแลว ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถ download
เอกสารผาน website https://www.kasikornasset.com
ผูล งทุนโปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่ นไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และคูม อื การลงทุนกอนตัดสินใจลงทุน

.................................................................................................
(ผูลงทุน)
วันที่....................................................

สําหรับผูซ อื้ หนวยลงทุน
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.................................................................................................
(ผูลงทุน)
วันที่....................................................

สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย

ขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ตรสสสรหนชช พลนส ชนปดเพสอพ กสรออม
K Fixed Income Plus Fund-SSF
บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-FIXEDPLUS-SSF
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรหนชช • กองทรนรวมเพสอพ กสรออม (SSF)
• กองทรนรวมทชมพ นช โยบสยเปป ดใหขมกช สรลงทรนในกองทรนรวมอสนพ ภสยใตขบลจ.เดชยวกนน
• กองทรนรวมทชมพ คช วสมเสชพยงทนงช ในและตสสงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลพ งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนพ ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน

K-FIXEDPLUS-SSF
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนรวมตราสารหนททน ทลงททนในตราสารแหหงหนท น ภาครวฐและภาคเอกชน และเงงนฝากทวงน ในประเทศและตหาง
ประเทศ
• ลงททนในตหางประเทศไมหกาก หนดอวตราสหวน โดยปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมหนอข ยกวหา 90% ของมมลคหา
เงงนลงททนตหางประเทศ
• ลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวมซซงท อยมภห ายใตขการบรงหารจวดการไมหเกงน 60% ของมมลคหาทรวพยยสนง สททธงของกอง
ททน
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทสญ
ว ญาซซอน ขายลหวงหนขาแฝง (Structured Note หรซอ SN) และหรซอสวญญาซซอน ขาย
ลหวงหนขา (Derivatives) เพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงททน
• กองททน K-FIXEDPLUS-SSF เสนอขายหนหวยลงททนตวงน แตหวนว ททท 8 พฤษภาคม 2563 เปป นตขนไป
กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงห หววงใหขผลประกอบการเคลซทอนไหวตามดวชนทชทวน ดว และในบางโอกาสอาจสรขางผลตอบแทนสมงกวหาดวชนทชทวน ดว
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งททนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวหาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากวหาหทนข ไดข
• ผมลข งททนทททสามารถยอมรวบเงซทอนไขเกททยวกวบระยะเวลาในการลงททนไดข ซซงท กปคซอ เมซทอลงททนแลขวตของถซอหนหวยลงททนไวขไมห
นขอยกวหา 10 ปท นวบตวงน แตหวนว ทททซซอน หนหวยลงททน
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจกานวนเงงนทททแนหนอน หรซอรวกษาเงงนตขนใหขอยมคห รบ
• ผมลข งททนทททตอข งการลงททนเฉพาะในตราสารหนททน ทมทคณ
ท ภาพดทสภาพคลหองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตกทา เนซทองจากกองททนรวมนทไน มหถกม จกากวดโดยกฎเกณฑยใหขตอข งลงททนในทรวพยยสนง ดวงกลหาวเชหนเดทยวกวบกองททนรวม
ตลาดเงงน
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชพยงของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสซอชทชน วนฉบวบเตปม หรซอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมหเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดน ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสพ สส คนญ
• กองททนนทไน มหไดขถกม จกากวดโดยกฎเกณฑยใหขตอข งลงททนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตกทาเชหนเดทยวกวบกองททนรวมตลาดเงงน เชหน อาจมท
การลงททนในตราสารหนททน ทมทสภาพคลหองตกทา ซซงท อาจไมหสามารถซซอน ขายตราสารหนทไน ดขในเวลาทททตอข งการหรซอในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนน
จซงอาจมทความเสททยงสมงกวหากองททนตลาดเงงน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซอน ขายลหวงหนขาแฝงหรซอสวญญาซซอน ขายลหวงหนขาเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงททน ทกาใหข
กองททนนทมน ทความเสททยงมากกวหากองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอาข งองงโดยตรง เนซทองจากใชขเงงนลงททนในจกานวนทททนอข ยกวหาจซงมทกาก ไร/
ขาดททนสมงกวหาการลงททนในหลวกทรวพยยอาข งองงโดยตรง
• กองททนนทมน ทการลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวมภายใตขบรงษวทจวดการเดทยวกวนไดขไมหเกงน 60% ของ NAV ซซงท อาจกหอใหขเกงดความ
ขวดแยขงทางผลประโยชนย อวนอาจเกงดจากนโยบายการลงททนในหนหวยลงททนภายใตขการจวดการของบรงษวทจวดการเดทยวกวน
• กองททนจะลงททนในสวญญาซซอน ขายลหวงหนขาเพซทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมหนอข ยกวหา 90% ของมมลคหาเงงนลงททนตหาง
ประเทศ
• ผมลข งททนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสงทธงประโยชนยทางภาษท ททระบทไวขในคมมห ซอการลงททนในกองททนรวมเพซทอการออม
• ผมถข ซอหนหวยลงททนของกองททนจะไมหไดขรบว สงทธงประโยชนยทางภาษท หากไมหปฏงบตว งตามเงซทอนไขการลงททนและจะตของคซนสงทธงประโยชนย
ทางภาษท ททไดขรบว พรขอมเงงนเพงทมตามมาตรา 27 แหหงประมวลรวษฎากร
• ผมถข ซอหนหวยลงททนจะไมหสามารถนกาหนหวยลงททนของกองททนไปจกาหนหาย จหาย โอน จกานกา หรซอนกาไปเปป นประกวนไดข
• ในกรณทททมทแนวโนขมวหาจะมทการขายคซนหนหวยลงททนเกงนกวหา 2 ใน 3 ของจกานวนหนหวยลงททนทททจาก หนหายไดขแลขวทวงน หมด บรงษวทจวดการ
อาจใชขดลท ยพงนงจในการเลงกกองททนรวม และอาจยกเลงกคกาสวทงซซอน ขายหนหวยลงททนทททไดขรบว ไวขแลขวหรซอหยทดรวบคกาสวทงดวงกลหาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชพยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชยพ งทชสพ สส คนญ
ควสมเสชพยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (credit risk)
credit rating ตาม
national credit rating

credit rating ตาม
international credit

ตกทา

สมง

อวนดวบความนหาเชซทอถซอสหวนใหญหของกองททน

Gov.bond/AAA

ตกทา

AA, A

BBB

ตสพสกวสส BBB

unrated

สมง

อวนดวบความนหาเชซทอถซอสหวนใหญหของกองททน

AAA

AA, A

BBB

ตสพสกวสส BBB

unrated

หมายเหตท : แรเงากรณทททกองททนลงททนในอวนดวบความนหาเชซทอถซอ (credit rating) นวนน เกงนกวหา 20% ของ NAV

ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)
อายทเฉลททยของทรวพยยสนง
ทททลงททน
ความผวนผวนของ
ผลการดกาเนงนงาน (SD)

ตกทา

ตสพสกวสส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช
(2.78 ปช )

สมง
3 ปช ถถง 5 ปช

มสกกวสส 5 ปช

ตกทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนถพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนซทงมากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซทงมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตกทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชพง (High Country Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนซทงมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
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การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตกทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชพยงจสกกสรเปลชพยนแปลงของอนตรสแลกเปลชพยน (exchange rate risk)
ตกทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสสวน

ดรลยพปนปจ

ไมสปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมหนอข ยกวหา 90% ของเงงนลงททนในตหางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมพ เตปมไดขทชพ www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลพ งทรน
อซทน หทๆนข : กม-0.63%
ข ตวตวแลกเงงน
หรซอตราสารหนททน ทออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน
: 0.65%
หนหวยลงททน : 3.19%
เงงนฝาก
หรซอตราสารเททยบเทหาเงงนฝาก
: 9.24%
ตราสารหนททน ทสถาบวนการเงงนเปป นผมอข อก
ผมรข บว รอง ผมรข บว อาววล ผมสข ลวกหลวง
หรซ
ผมคข ตานก รหรซ
ประกว
น : 9.42% น
พวนอธบว
อตราสารหนท
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคกาน ประกวน
: 12.81%

กลรสมตรสสสรหนชทช มชพ มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
หทนข กมข ตวตวแลกเงงน หรซอตราสารหนททน ทออกโดยบรงษวทเอกชน
พวนธบวตรหรซอตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคกาน ประกวน
ตราสารหนททน ทสถาบวนการเงงนเปป นผมอข อก ผมรข บว รอง ผมรข บว อาววล ผมสข ลวกหลวง หรซอผมคข านก
ประกวน
เงงนฝาก หรซอตราสารเททยบเทหาเงงนฝาก
หทนข กมข ตวตวแลกเงงน หรซอตราสารหนททน ทออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน
อซทน ๆ

(% NAV)

หทนข กมข ตวตวแลกเงงน
หรซอตราสารหนททน ทออกโดยบรงษวทเอกชน
: 65.32%

(% NAV)
65.32%
12.81%
9.42%
9.24%
0.65%
-0.63%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565 ทวงน นท น คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรหนชทช มชพ มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)

พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
บมจ. กวลฟย เอปนเนอรยจท ดทเวลลอปเมนทย (GULF) (A-)
บมจ. ซทพท ออลลย (CPALL) (A+)
ธนาคารไทยพาณงชยย จกากวด (มหาชน) (SCBB) (AA(tha))
บรงษวท ทรม มมฟ เอช ยมนงเวอรยแซล คอมมงวนงเคชวทน จกากวด (TUC) (BBB+)

8.89%
8.33%
7.67%
7.38%
5.55%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565 ทวงน นท น คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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นสสช หนนกกสรลงทรนตสมอนนดนบควสมนสสเชสพอถสอ
ตรสสสรหนชใช นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

18.33%

อวนดวบเครดงต

AA/AA(tha)

24.72%

A/A(tha)

35.07%

BBB/BBB(tha)

12.51%

ตกทากวหา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565

ตรสสสรหนชตช สสงประเทศ credit rating ตสม international rating scale
AAA

0.00%

อวนดวบเครดงต

AA

5.33%

A

1.50%

BBB

0.00%

ตกทากวหา BBB

0.00%

Unrated

0.00%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565

K-FIXEDPLUS-SSF

7 / 16

คสสธรรมเนชยม
* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนน คทณควรพงจารณาการเรทยกเกปบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจสกกองทรน
2.80

สมงสทดไมหเกงน 2.6750

2.40
2.00
1.60

สมงสทดไมหเกงน 1.3910

1.20
0.80
0.40

สมงสทดไมหเกงน 1.0700
เกปบจรงง 0.6049

เกปบจรงง 0.4280

0.00

เกปบจรงง 0.1100
เกปบจรงง 0.0241 สมงสทดไมหเกงน 0.1070 เกปบจรงง 0.0428 สมงสทดไมหเกงน 0.1070

การจวดการ

ผมดข แม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คหาใชขจหายอซทนๆ

รวมคหาใชขจหาย

หมายเหตท : - หากกองททนลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวม ซซงท อยมภห ายใตขการบรงหารของบรงษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรงษวทจวดการจะ
ไมหคงดคหาธรรมเนทยมการจวดการซกาน ซขอนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยจะเปป นไปตามกรณทตวว อยหาง เชหน กองททนรวมตขนทางมท NAV 1,000 ลขานบาท โดย
ไดขจดว สรรการลงททนไปยวงกองททนรวมปลายทางซซงท อยมภห ายใตขการบรงหารของบรงษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลขานบาท โดยคหาธรรมเนทยมการจวดการจะคงด
จาก (1) เงงนลงททน 900 ลขานบาทในอวตราทททกองททนรวมตขนทางกกาหนด และ (2) เงงนลงททน 100 ลขานบาทในอวตราทททกองททนรวมปลายทางกกาหนด เปป น
ตขน
- คหาใชขจาห ยอซทนๆ เปป นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาห สทดของกองททน
- คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมลม คหาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรซอภาษทอทซนใดแลขว

K-FIXEDPLUS-SSF
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คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงททน (Front-end Fee)
คหาธรรมเนทยมการรวบซซอน คซนหนหวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
ไมหมท

เกปบจรปง
ไมหมท

ไมหมท

ไมหมท

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงททน
คหาธรรมเนทยมอซทนๆ

ไมหมท

ไมหมท

ตามทททจาห ยจรงง

หมายเหตท : - หากกองททนลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวม ซซงท อยมภห ายใตขการบรงหารของบรงษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรงษวทจวดการจะไมหคาห คงด
ธรรมเนทยมการขายและรวบซซอน คซนหนหวยลงททนซกาน ซขอนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยกองททนปลายทางจะยกเวขนการเรทยกเกปบคหาธรรมเนทยมการขายและรวบซซอน คซน
หนหวยลงททนใหขกบว กองททนตขนทาง
- คหาปรวบกรณทขายคซนกหอนระยะเวลาถซอครองทททกาก หนด (Exit Fee) :
สกาหรวบกรณทถซอครองตกทากวหา 1 ปท : เรทยกเกปบอวตรา 1.50% ของมมลคหาหนหวยลงททน (ปว จจทบนว ยกเวขนไมหเรทยกเกปบตวงน แตหวนว ททท 1 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2565)
สกาหรวบกรณทถซอครองตวงน แตห 1 ปท ขนซ น ไป : ไมหเรทยกเกปบคหาปรวบ
- คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
กรณทเปป นการสวบเปลททยนไปยวง SSF ภายในบลจ.กสงกรไทย : ปว จจทบนว ไมหเรทยกเกปบคหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทสบว เปลททยนไปยวง SSF บลจ.อซทน : เรทยกเกปบอวตรา 1.00% ของมมลคหาหนหวยลงททนของววนทกาการลหาสทดกหอนววนทการายการสวบเปลททยนหนหวยลงททน (ตวงน แตหวนว ททท
15 มท.ค. 2564 เปป นตขนไป)

K-FIXEDPLUS-SSF
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดกาเนงนการในอดทต มงไดขเปป นสงทงยซนยวนถซงผลการดกาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คสสเฉลชพยของผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรนฐบสลอสยร 1 - 3
ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (35%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรนฐบสลอสยร 3 - 7 ปช ของ
สมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (15%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน Mark-to-Market ทชมพ ช
อนนดนบควสมนสสเชสพอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ A- ขถนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย
(15%) อนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 1 ปช วงเงปนนขอยกวสส 5 ลขสนบสท เฉลชพยของ 3 ธนสคสรพสณปชยยขนสดใหญส
ไดขแกส ธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย หลนงหนกภสษช (25%) และดนชนช US Generic
Government 6 Month Yield บวกดขวยคสสเฉลชพยของ Credit Spread ของตรสสสรทชมพ อช นนดนบควสมนสสเชสพอถสอในระดนบ
BBB อสยร 6 เดสอน ในชสวงระยะเวลสทชคพ สส นวณผลตอบแทน ปรนบดขวยตขนทรนกสรปข องกนนควสมเสชยพ งดขสนอนตรสแลก
เปลชพยนเพสอพ เทชยบเปป นสกรลเงปนบสท ณ วนนทชคพ สส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสสวนกสรทสสสนญญสปข องกนนควสมเสชพยงดขสน
อนตรสแลกเปลชพยนไมสนขอยกวสส 90% ของมมลคสสเงปนลงทรนในตสสงประเทศ (10%)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
1.40%

1.31%

1.20%
1.00%

0.86%

% ตสอปช

0.80%
0.60%
0.40%
0.17%

0.20%
0.00%

2563

0.12%
2564

กองททน

ดวชนทชทวน ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดกาเนงนงานตวงน แตหวนว จวดตวงน กองททนจนถซงววนทกาการสทดทขายของปท ปฏงทงนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -4.06%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเพ กปดขถนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 1.20% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเพ กปดขถนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอพ ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Mid Term General Bond

K-FIXEDPLUS-SSF
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชพ 31 พฤษภสคม 2565
YTD
K-FIXEDPLUS-SSF
-2.15
ตววชทวน ดว
-1.30
ความผวนผวนของกองททน * 1.95
ความผวนผวนของตววชทวน ดว * 0.90

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

-1.76
-1.26
2.28
1.10

-2.17
-1.25
1.83
0.83

-1.90
-1.11
1.50
0.62

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

-0.34
-0.16
1.20
0.50

หมายเหตท : * รขอยละตหอปท
วงธทการคกานวณผลการดกาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Mid Term General Bond ณ วนนทชพ 31 พฤษภสคม 2565
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-FIXEDPLUS-SSF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรยเซปนตยไทลยทท 5

-0.19

-0.09

0.58

1.93

1.91

2.44

เปอรยเซปนตยไทลยทท 25

-0.63

-0.54

-0.04

1.30

1.49

2.18

เปอรยเซปนตยไทลยทท 50

-0.81

-0.70

-0.28

1.21

1.34

2.07

เปอรยเซปนตยไทลยทท 75

-0.98

-0.98

-0.71

0.72

1.02

1.81

เปอรยเซปนตยไทลยทท 95

-1.47

-2.01

-1.88

0.42

0.66

1.40

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

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรยเซปนตยไทลยทท 5

0.54

0.43

0.35

0.62

0.53

0.60

เปอรยเซปนตยไทลยทท 25

0.86

0.64

0.52

0.86

0.69

0.71

เปอรยเซปนตยไทลยทท 50

1.05

0.83

0.67

1.07

0.87

0.79

เปอรยเซปนตยไทลยทท 75

1.32

1.04

0.84

1.22

0.98

0.93

เปอรยเซปนตยไทลยทท 95

1.85

1.52

1.52

1.44

1.13

1.32

K-FIXEDPLUS-SSF
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ขขอมมลอสนพ ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

ไมหจาห ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารไทยพาณงชยย

วนนทชจพ ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

2 สงงหาคม 2560
ไมหกาก หนด
80,000 ลขานบาท

ขนสดกองทรน
868.75 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
10.5610 บาท/หนหวย
ซสททอกช ววและขสยคส
หนสเวลา
วยลงทร
นทกาการซซอน นขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทกนาทกการซซ
าการซซ
อน อน ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทกาการซซอน ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคหบาท
าขวนน ตกทาของการซซอน ครวงน แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคหาบาท
ขวนน ตกทาของการซซอน ครวงน ถวดไป
ททกววนทกาการซซอน ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววททนกทกววานการขายคซ
ทกาการซซอน ขาย
ททกน.
ววนทกาการซซอน ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคหาขวนน ตกทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนน ตกทา

ไมหกาก หนด
ไมหกาก หนด

ระยะเวลาการรวบเงงนคหาขายคซน

T+2 คซอ 2 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายคซน
(ประกาศNAV T+1 คซนเงงน T+2 เวลา 10.00 น.เปป นตขนไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยยสนง รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอพ ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-FIXEDPLUS-SSF

คทณฐานวนดร โชลงตกทล (ผมจข ดว การกองททนตราสารหนท)น , เรงมท บรงหาร 8 พฤษภาคม 2563

ยขอนหลวง 1 ปท เทหากวบ 93.26%
(กรณทกองททนจวดตวงน ไมหถงซ 1 ปท จะแสดงคหาตวงน แตหจดว ตวงน กองททน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

K-FIXEDPLUS-SSF

ธนาคารกสงกรไทย จกากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮขาสย จกากวด (มหาชน)
บรงษวท เมซองไทยประกวนชทวงต จกากวด (มหาชน)
บรงษวท หลวกทรวพยย บทยอนดย จกากวด
บรงษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรงษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซซอน ขายหนหวยลงททน ฟงนโนมทนา จกากวด
บรงษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซซอน ขายหนหวยลงททน โรโบเวลธย จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย เอปกซยสปรงง จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย เกทยรตงนาคงนภวทร จกากวด(มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรยส (ประเทศไทย) จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท น จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย พาย จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนซหา จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนเซทย ไซรวส จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย เมอรยชทนว พารยทเนอรย จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ไอรหา จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรยชทนว พารยทเนอรย จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซซอน ขายหนหวยลงททน เวปลธย เมจงก จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซซอน ขายหนหวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จกากวด
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ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรงษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสงกรไทย จกากวด
ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชอพ สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

เนซทองจากกองททนอาจลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวมซซงท อยมภห ายใตขการบรงหารของบรงษวทจวดการไดขไมห
เกงน 60% ของ NAV ดวงนวนน บรงษวทจวดการจะจวดใหขมทระบบงานทททปอข งกวนธทรกรรมทททอาจกหอใหขเกงดความขวด
แยขงทางผลประโยชนยอนว อาจเกงดจากนโยบายการลงททนทททเปง ดใหขมทการลงททนในกองททนรวมภายใตขการ
บรงหารจวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพซทอใหขเกงดประโยชนยสงม สทดแกหผถมข ซอหนหวยลงททนของทวงน กองททนรวมตขน
ทางและกองททนรวมปลายทาง คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกหอใหขเกงดความขวดแยขงทางผล
ประโยชนยไดขทท www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมหเสนอขายหนหวยลงททนของกองททนกวบหรซอเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรงกา พลเมซองสหรวฐอเมรงกา หรซอผมทข ทมทถทงนฐานอยมให นสหรวฐอเมรงกา หรซอบทคคลซซงท
โดยปกตงมทถทงนทททอยมให นสหรวฐอเมรงกา รวมถซงกองทรวพยยสนง ของบทคคลดวงกลหาวและบรงษวทหรซอ
หขางหทนข สหวนซซงท จวดใหขมทขนซ น และดกาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

กสรเปลชยพ นแปลงมมลคสสขนนช ตสพสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคหาขวนน ตกทาของการสวทงซซอน ครวงน ถวดไป บรงษวทจวดการจะคกานซงถซงประโยชนยของผมข
สนพงซสอช ครนชงถนดไป
ถซอหนหวยลงททนเปป นสกาควญ โดยบรงษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจขงใหขผถมข ซอหนหวยลง
ททนทราบลหวงหนขาอยหางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคหาขวนน ตกทาของการสวทงซซอน ครวงน ถวดไป คกา
อธงบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขขอมมลดวงกลหาว ผหานเวปบไซตยของ
บรงษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผถมข ซอหนหวยลงททนสามารถใชขประโยชนยจากขขอมมลในการตวดสงนใจ
- การลงททนในหนหวยลงททนไมหใชหการฝากเงงน รวมทวงน ไมหไดขอยมภห ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงงนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมลข งททนอาจไมหไดขรบว เงงนลงททนคซนเตปมจกานวน
- ไดขรบว อนทมตว งจดว ตวงน และอยมภห ายใตขการกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารหางหนวงสซอชทชน วนในการเสนอขายหนหวยลงททนของกองททนรวมนทมน งไดขเปป นการแสดงวหาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถซง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสซอชทชน วนของกองททนรวม หรซอ ไดขประกวนราคาหรซอผลตอบแทนของหนหวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงน นท น บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสซอชทชน วนสหวนสรทปขขอมมลสกาควญ ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผงดชอบในการดกาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวหาขขอมมลดวงกลหาวถมกตของ ไมหเปป นเทปจ
และไมหทาก ใหขผอมข ทซนสกาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปมพ เตปม

- ควสมเสชพยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพงจารณาจากอวนดวบความนหาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพงจารณาจากผลการดกาเนงนงานทททผาห นมาและฐานะการเงงน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นหาลงททน

ระดวบทททตทาก กวหา
นหาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชการะหนทไน ดขตามกกาหนด

ตกทากวหา
BBB

ตกทากวหา
BBB(tha)

ตกทากวหา
Baa

ตกทากวหา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชการะหนทไน ดขตามกกาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตกทาทททสดท ทททจะไมหสามารถชการะหนท น
ไดขตามกกาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถซอวหามทความเสททยงตกทามากทททจะไมหสามารถ
ชการะหนทไน ดขตามกกาหนด
ความเสททยงตกทาทททจะไมหสามารถชการะหนทไน ดขตามกกาหนด

- ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยน ซซงท ขซนน กวบปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงน ในและตหางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจน ะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยน เชหน หากอวตราดอกเบทยน ในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซนน อวตราดอกเบทยน ของตราสารหนททน ทออกใหมหกปจะสมงขซนน ดขวย ดวงนวนน ราคา
ตราสารหนททน ทออกมากหอนหนขาจะมทการซซอน ขายในระดวบราคาทททตทาก ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองททนรวมทททมท portfolio duration ตกทากวหา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คหาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขซนน หรซอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงน ในและตหางประเทศ เปป นตขน ซซงท พงจารณาไดขจากคหา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาห SD สมง แสดงวหากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชยพ งจสกกสรเปลชยพ นแปลงของอนตรสแลกเปลชยพ น (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตหอมมลคหาของหนหวยลงททน เชหน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารยในชหวงทททเงงนบาทอหอน แตหขายทกากกาไรในชหวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชหวงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชหวงทททบาทอหอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขซนน กวหาเดงมดขวยเชหนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครซอท งมซอสกาควญในการบรงหารความเสททยงดวง
กลหาว ซซงท ทกาไดขดงว ตหอไปนท น
- ปข องกนนควสมเสชยพ งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งททนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชพยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สหวนการปของกวนความเสททยงไวขอยหางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชพยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซนน อยมกห บว ดทลยพงนงจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพงจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรซอไมห
- ไมสปของกนนควสมเสชพยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถพง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงห ผลกระทบตหอการดกาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรซอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลหาว กองททนอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถพง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงห ผลกระทบตหออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลหาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชพยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถพง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงห ผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมซอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปป นตขน กองททนดวงกลหาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซซอน ขายทรวพยยสนง ของกองททน
โดยคกานวณจากมมลคหาทททตทาก กวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซซอน ทรวพยยสนง กวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยยสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผหานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคหาทรวพยยสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวน ดว ซซงท สะทขอนใหขเหปนถซง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวน ดว ของกองททนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวน ดว มากนขอยเพทยงใด เชหน หากกองททนรวมมทคาห
TE ตกทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวน ดว ในอวตราทททตทาก ดวงนวนน กองททนรวมนทจน งซ มทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาห TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวน ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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