KGBRMF

กองทุนเปดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
(รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)

ใบรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สําหรับกองทุนเปดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGBRMF)

ขาพเจาไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน คําเตือนทีส่ าํ คัญ ความเสีย่ งของกองทุน และขอมูลอืน่ ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งไดศึกษาเงื่อนไขการลงทุน
เพือ่ ใหไดรบั สิทธิประโยชนทางภาษีและภาระภาษีทจี่ ะเกิดขึน้ จากคูม อื การลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีข่ า พเจาไดรบั เปน
อยางดีแลว

สรุปความแตกตางของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
และกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSF EXTRA)
RMF ปรับเกณฑ

SSF
(Super Savings Funds)

SSF พิเศษ
(Super Savings
Funds Extra)

คืออะไร

RMF มีการปรับเกณฑ
ลดหยอนภาษีสูงสุด และ
ยกเลิกขั้นต่ำในการลงทุน

กองทุนรวมเพื่อสงเสริม
การออมระยะยาว

กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ
ตามมาตรการเยียวยา
COVID-19

% ลดหยอนภาษี
ของรายได

ไมเกิน 30% ของรายได
ที่ตองเสียภาษีตอป

ไมเกิน 30% ของรายได
ที่ตองเสียภาษีตอป

-

จำนวนเงินลดหยอน
ภาษีสูงสุด

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

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

สูงสุด 200,000 บาท
ไมรวมในวงเงินกลุมเกษียณ*

ชวงเวลาลงทุน
เพื่อใชสิทธิ์

เริ่มป 2563 เปนตนไป
โดยลงทุนอยางตอเนื่องทุกป
เวนไดไมเกิน 1 ป ติดตอกัน

ป 2563 - 2567

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63

นโยบาย
การลงทุน

ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท

ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท

หุนไทยไมนอยกวา 65%

ระยะเวลา
ถือครอง

5 ปนับจากวันซื้อ
และอายุครบ 55 ปบริบูรณ

10 ปขึ้นไปนับจากวันซื้อ

10 ปขึ้นไปนับจากวันซื้อ

*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 31 พฤษภาคม 2563 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและประกาศผาน
website https://www.kasikornasset.com ทั้งนี้ ขอใหยึดถือคูมือการลงทุนฉบับลาสุดที่ไดปรับปรุงเปนสําคัญ

ขอควรทราบหากผิดเงื่อนไข และลงทุน RMF ไมถึง 5 ป (นับตั้งแตลงทุนครั้งแรก)
1. ตองดําเนินการคืนเงินภาษีทงั้ หมดทีไ่ ดรบั ยกเวนมา โดยหากผูล งทุนคืนภาษีลา ชา ตองจายใหรฐั 1.5% ตอเดือน
โดยคิดตั้งแตเดือนเมษายน ของปที่ถัดจากปที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้น
2. กําไรที่ไดจากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเปนรายไดในปที่ขายคืน ซึ่งตองนําไปรวมคํานวณภาษีดวย โดย บลจ.
กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จายเบื้องตนตามอัตรากาวหนา
ขอควรทราบหากผิดเงื่อนไข และลงทุน RMF 5 ปขึ้นไป
1. ตองคืนเงินภาษีทไี่ ดรบั ยกเวน 5 ปยอ นหลัง โดยหากผูล งทุนคืนภาษีลา ชา ตองจายใหรฐั 1.5% ตอเดือน โดยคิด
ตัง้ แตเดือนเมษายน ของปทถี่ ดั จากปทขี่ ายผิดเงือ่ นไขการลงทุนนัน้
2. กําไรทีไ่ ดจากการขายคืน ไมตอ งนําไปคํานวณเพือ่ เสียภาษี
ขอควรทราบกรณีซื้อเกินสิทธิ RMF
(สวนที่เกิน 30% ของรายไดที่ตองเสียภาษีหรือเกิน 500,000 บาท แลวแตกรณี)
1. ไมสามารถนําเงินลงทุนสวนเกินไปลดหยอนภาษีได
2. เมือ่ ขายคืนจะตองนําผลประโยชนทไี่ ด(กําไร)รวมกับเงินไดอนื่ เพือ่ คํานวณภาษีเงินไดบคุ คลในปทข่ี ายคืน
3. การขายคืนสวนทีล่ งทุนเกินสิทธิโดยไมเปนไปตามเงือ่ นไข อาจจะสงผลใหผดิ เงือ่ นไขของการลงทุน RMF ทัง้ หมด
ทีล่ งทุนมา
สําคัญ!! สแกน QR code เพื่อรับคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

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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*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 31 พฤษภาคม 2563 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและประกาศผาน
website https://www.kasikornasset.com ทั้งนี้ ขอใหยึดถือคูมือการลงทุนฉบับลาสุดที่ไดปรับปรุงเปนสําคัญ

ขอควรทราบหากผิดเงื่อนไข และลงทุน RMF ไมถึง 5 ป (นับตั้งแตลงทุนครั้งแรก)
1. ตองดําเนินการคืนเงินภาษีทงั้ หมดทีไ่ ดรบั ยกเวนมา โดยหากผูล งทุนคืนภาษีลา ชา ตองจายใหรฐั 1.5% ตอเดือน
โดยคิดตั้งแตเดือนเมษายน ของปที่ถัดจากปที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้น
2. กําไรที่ไดจากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเปนรายไดในปที่ขายคืน ซึ่งตองนําไปรวมคํานวณภาษีดวย โดย บลจ.
กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จายเบื้องตนตามอัตรากาวหนา
ขอควรทราบหากผิดเงื่อนไข และลงทุน RMF 5 ปขึ้นไป
1. ตองคืนเงินภาษีทไี่ ดรบั ยกเวน 5 ปยอ นหลัง โดยหากผูล งทุนคืนภาษีลา ชา ตองจายใหรฐั 1.5% ตอเดือน โดยคิด
ตัง้ แตเดือนเมษายน ของปทถี่ ดั จากปทขี่ ายผิดเงือ่ นไขการลงทุนนัน้
2. กําไรทีไ่ ดจากการขายคืน ไมตอ งนําไปคํานวณเพือ่ เสียภาษี
ขอควรทราบกรณีซื้อเกินสิทธิ RMF
(สวนที่เกิน 30% ของรายไดที่ตองเสียภาษีหรือเกิน 500,000 บาท แลวแตกรณี)
1. ไมสามารถนําเงินลงทุนสวนเกินไปลดหยอนภาษีได
2. เมือ่ ขายคืนจะตองนําผลประโยชนทไี่ ด(กําไร)รวมกับเงินไดอนื่ เพือ่ คํานวณภาษีเงินไดบคุ คลในปทข่ี ายคืน
3. การขายคืนสวนทีล่ งทุนเกินสิทธิโดยไมเปนไปตามเงือ่ นไข อาจจะสงผลใหผดิ เงือ่ นไขของการลงทุน RMF ทัง้ หมด
ทีล่ งทุนมา
สําคัญ!! สแกน QR code เพื่อรับคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผูลงทุนในชองทางอิเล็กทรอนิกสทุกชองทางไดตกลงและยอมรับทราบเนื้อหาขางตนแลว รวมถึงไดศึกษา
หนังสือชี้ชวนและคูมือการลงทุนสําหรับกองทุนที่จะลงทุนเปนอยางดีแลว ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถ download
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ผูล งทุนโปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่ นไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และคูม อื การลงทุนกอนตัดสินใจลงทุน
.................................................................................................
(ผูลงทุน)
วันที่....................................................
สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย

รองรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564

หนรงสสอชลชล วนสส วนสรท ปขข อมมลสสสครญ
บรปษรทหลรกทรร พยย จรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนททจรปต : ไดข รรบกสรรร บรอง CAC

กองททนเปป ดเค พรนธบรตรเพสพอกสรเลลยล งชลพ
K Government Bond RMF
KGBRMF
• กองททนรวมตรสสสรหนล ล
• กองททนรวมเพสพอกสรเลลยล งชลพ (RMF)
• ไมส มลกสรลงททนในตส สงประเทศ

คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
คส สธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองทตน RMF ทททลงทตนในพวนธบวตรรวฐบาลหรร อรวฐววสาหกวจทททกระทรวงการคลวงคค คาประกวน พวนธบวตรธนาคารแหหง
ประเทศไทย
• กองทตนอาจลงทตนในสวญญาซร คอขายลหวงหนข าเพรทอการเพวทมประสวทธวภาพการบรว หารการลงทตน (Efficient Portfolio
Management)
• กองทตนจะไมหลงทตนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซร คอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) อรทนนอกเหนรอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซร คอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท คทททผข อม อกมทสทว ธวในการบวงควบไถห
ถอนครนกหอนกคาหนด (callable) หรร อตราสารหนท คทททผข ถม รอมทสทว ธวเรท ยกใหข ผข อม อกชคาระหนท คครนกหอนกคาหนด (puttable) โดยมท
การกคาหนดผลตอบแทนไวข อยหางแนหนอนหรร อเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบท คยของสถาบวนการเงวนหรร ออวตรา
ดอกเบท คยอรทน และไมหมทการกคาหนดเงรทอนไขการจหายผลตอบแทนทททอขางอวงกวบปว จจวยอข างอวงอรทนเพวทมเตวม
กลยททธย ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มตงห หววงใหข ผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท คววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวหาดวชนทชท คววด
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงทตนทททตของการลงทตนระยะยาวเพรทอใชข ในววยเกษท ยณ โดยผมขลงทตนจะไดข รวบสวทธวประโยชนนทางภาษท เมรทอปฏวบตว วตาม
เงรทอนไขการลงทตน
• ผมขลงทตนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวหาเงวนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตคทากวหาหตขนไดข
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
• ผมขลงทตนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจคานวนเงวนทททแนหนอน หรร อรวกษาเงวนตข นใหข อยมคห รบ
• ผมขลงทตนทททตของการลงทตนเฉพาะในตราสารหนท คทททมทคณ
ต ภาพดทสภาพคลหองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตคทา เนรทองจากกองทตนรวมนท คไมหถกม จคากวดโดยกฎเกณฑนใหข ตของลงทตนในทรวพยนสนว ดวงกลหาวเชหนเดทยวกวบกองทตนรวม
ตลาดเงวน
ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสรอชท คชวนฉบวบเตปม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนตนการขายและบรว ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมหเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทตนรวมนท คดทพอ
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลพสสส ครญ
• กองทตนนท คไมหไดข ถกม จคากวดโดยกฎเกณฑนใหข ตของลงทตนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตคทาเชหนเดทยวกวบกองทตนรวมตลาดเงวน เชหน อาจมท
การลงทตนในตราสารหนท คทททมทสภาพคลหองตคทา ซซงท อาจไมหสามารถซร คอขายตราสารหนท คไดข ในเวลาทททตของการหรร อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนค
จซงอาจมทความเสททยงสมงกวหากองทตนตลาดเงวน
• กองทตนอาจลงทตนในสวญญาซร คอขายลหวงหนข าเพรทอการเพวทมประสวทธวภาพการบรว หารการลงทตน ทคาใหข กองทตนนท คมทความเสททยงมากกวหา
กองทตนรวมทททลงทตนในหลวกทรวพยนอขางอวงโดยตรง เนรทองจากใชข เงวนลงทตนในจคานวนทททนขอยกวหาจซงมทกคาไร/ขาดทตนสมงกวหาการลงทตนใน
หลวกทรวพยนอขางอวงโดยตรง
• กองทตนอาจลงทตนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซร คอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท คทททผข อม อกมท
สวทธวในการบวงควบไถหถอนครนกหอนกคาหนด (callable) หรร อตราสารหนท คทททผข ถม รอมทสทว ธวเรท ยกใหข ผข อม อกชคาระหนท คครนกหอนกคาหนด (puttable)
ซซงท มทความเสททยงมากกวหาการลงทตนในตราสารหนท คทววท ไป
• ผมขลงทตนควรศซกษาขข อมมลเกททยวกวบสวทธวประโยชนนทางภาษท ททระบตไวข ในคมมห รอการลงทตนในกองทตนรวมเพรทอการเลท คยงชทพ
• ผมขถรอหนหวยลงทตนของกองทตน RMF จะไมหไดข รวบสวทธวประโยชนนทางภาษท หากไมหปฏวบตว วตามเงรทอนไขการลงทตนและจะตข องครนสวทธว
ประโยชนนทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงวนเพวทมตามมาตรา 27 แหหงประมวลรวษฎากรดข วย
• หนหวยลงทตนของกองทตน RMF นท คจะนคาไปจคาหนหาย,จหาย,โอน,จคานคาหรร อนคาไปเปป นประกวนมวไดข
• ในกรณทททมทแนวโนข มวหาจะมทการขายครนหนหวยลงทตนเกวนกวหา 2 ใน 3 ของจคานวนหนหวยลงทตนทททจคาหนหายไดข แลข วทวงหมด
ค
บรว ษวทจวดการ
อาจใชข ดลต ยพวนวจในการเลวกกองทตนรวม และอาจยกเลวกคคาสวงท ซร คอขายหนหวยลงทตนทททไดข รวบไวข แลข วหรร อหยตดรวบคคาสวงท ดวงกลหาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลพยงทลพสสส ครญ
ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (credit risk)
credit rating ตาม
national credit rating

ตคทา

สมง

อวนดวบความนหาเชรทอถรอสหวนใหญหของกองทตน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสพสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตต : แรเงากรณทททกองทตนลงทตนในอวนดวบความนหาเชรทอถรอ (credit rating) นวคนเกวนกวหา 20% ของ NAV

ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยย (market risk)
อายตเฉลททยของทรวพยนสนว
ทททลงทตน
ความผวนผวนของ
ผลการดคาเนวนงาน (SD)

ตคทา

ตสพสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปล

1 ปล ถถง 3 ปล
(2.69 ปล )

สมง
3 ปล ถถง 5 ปล

มสกกวส ส 5 ปล

ตคทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนถพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทตนกระจตกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน
ตคทา

การกระจตกตววลงทตนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนถพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทตนกระจตกตววในหมวดอตตสาหกรรมใดอตตสาหกรรมหนซงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทตนกระจตกตววใน
หมวดอตตสาหกรรมรวม

ตคทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ล www.kasikornasset.com
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สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
อรทน ๆ : -0.06%
เงวนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทหาเงวนฝาก
: 0.26%
หตขนกมข ตววต แลกเงวน
หรร อตราสารหนท คทททออกโดยสถาบวนประเภทบรว การทางการเงวน
: 3.80%
หตขนกมข ตววต แลกเงวน
หรร อตราสารหนท คทททออกโดยบรว ษวทเอกชน
: 14.97%

กลทสมตรสสสรหนลทล พ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท ค รวฐบาล รวฐววสาหกวจ กระทรวงการคลวงคค คาประกวน
หตขนกมข ตววต แลกเงวน หรร อตราสารหนท คทททออกโดยบรว ษวทเอกชน
หตขนกมข ตววต แลกเงวน หรร อตราสารหนท คทททออกโดยสถาบวนประเภทบรว การทางการเงวน
เงวนฝาก หรร อตราสารเททยบเทหาเงวนฝาก
อรทน ๆ

(% NAV)

พวนธบวตรหรร อตราสารหนท ค
รวฐบาล รวฐววสาหกวจ
กระทรวงการคลวงคค คาประกวน
: 81.03%

(% NAV)
81.03%
14.97%
3.80%
0.26%
-0.06%

หมายเหตต : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564 ทวงนท
ค ค คตณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจตบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลรกทรร พยย หรส อตรสสสรหนลทล พ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)

พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
พวนธบวตรทททคค คาประกวนโดยกระทรวงการคลวง (BOND WITH MOF.
GUARANTEED) (AAA)
บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชทยล กรตรป (LHFG) (BBB+)
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) (AA(tha))

33.33%
24.24%
23.46%
3.18%
2.88%

หมายเหตต : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564 ทวงนท
ค ค คตณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจตบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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นสสล หนรกกสรลงททนตสมอรนดรบควสมนส สเชสพอถสอ
ตรสสสรหนลใล นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

83.84%

อวนดวบเครดวต

AA/AA(tha)

5.13%

A/A(tha)
BBB/BBB(tha)

6.35%

4.72%

ตคทากวหา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตต : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564
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คส สธรรมเนลยม
* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคณ
ต จะไดข รวบ ดวงนวคน คตณควรพวจารณาการเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงทตน *

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
สมงสตดไมหเกวน 1.3589

1.40
1.20

สมงสตดไมหเกวน 1.0700

1.00

สมงสตดไมหเกวน 0.8025

0.80
0.60
0.40

เกปบจรวง 0.5964
เกปบจรวง 0.4280

0.20
0.00

เกปบจรวง 0.0300

การจวดการ

สมงสตดไมหเกวน 0.1070 เกปบจรวง 0.1284 สมงสตดไมหเกวน 0.1284

ผมขดแม ลผลประโยชนน

นายทะเบทยน

เกปบจรวง 0.0100

คหาใชข จหายอรทนๆ

รวมคหาใชข จหาย

หมายเหตต : - คหาใชข จาห ยอรทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาห สตดของกองทตน
- คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมลม คหาเพวทม ภาษทธรต กวจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอล ขสย)
รสยกสร
คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทตน (Front-end Fee)
คหาธรรมเนทยมการรวบซร คอครนหนหวยลงทตน (Back-end Fee)

สมงสทดไมส เกปน
ไมหมท

เกปบจรปง
ไมหมท

2.00%

ยกเวข น

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทตนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตตเพวทมเตวม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทตนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตตเพวทมเตวม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงทตน
คหาธรรมเนทยมอรทนๆ

ไมหมท

ไมหมท

ตามทททจาห ยจรว ง

หมายเหตต : คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
กรณทททเปป นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสวกรไทย : ปว จจตบนว ไมหเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อรทน : อวตราไมหเกวน 1.00% ของมมลคหาหนหวยลงทตนของววนทคาการลหาสตดกหอนววนทคารายการสวบเปลททยนหนหวยลงทตน
ปว จจตบนว เรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคหาหนหวยลงทตนของววนทคาการลหาสตดกหอนววนทคารายการสวบเปลททยนหนหวยลงทตน
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดคาเนวนการในอดทต มวไดข เปป นสวงท ยรนยวนถซงผลการดคาเนวนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนลพนร ธบรตรรร ฐบสลอสยทนขอยกวส สเทส สกรบ 10 ปล ของสมสคมตลสดตรส
สสรหนลไล ทย
* กส อนวรนทลพ 16 ต.ค.2563 ใชข ดรชนลพนร ธบรตรรร ฐบสลอสยท 1 - 3 ปล ของสมสคมตลสดตรสสสรหนลไล ทย และไดข เชสพอมตส อ
กรบดรชนลพนร ธบรตรรร ฐบสลอสยทนขอยกวส สเทส สกรบ 10 ปล ของสมสคมตลสดตรสสสรหนลไล ทยตรงล แตส วรนทลพ 16 ต.ค.2563
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
6.00%

5.54%

5.00%
3.92%

% ตส อปล

4.00%

3.92%
3.13% 3.30%

2.86% 2.97%

3.00%

2.02%

2.00% 1.79%

3.11% 3.21%

2.24%

2.11% 2.18%
1.30%

1.50%
0.94%

1.00%
0.00%

2554

2555

2556

2557

2558

กองทตน

2559

2560

3.01%
1.82%

1.38%

2561

2562

2563

ดวชนทชท คววดของกองทตน

หมายเหตต : ในปท ททกองทตนจวดตวงค กราฟจะแสดงผลการดคาเนวนงานตวงแตห
ค วนว จวดตวงกองทต
ค
นจนถซงววนทคาการสตดทข ายของปท ปฏวทวนนวคน

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -1.85%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขถนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.82% ตส อปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขถนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชข เปรล ยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Mid Term Government Bond
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 29 ตทลสคม 2564
YTD
KGBRMF
-0.36
ตววชท คววด
-1.02
ความผวนผวนของกองทตน * 0.90
ความผวนผวนของตววชท คววด * 1.57

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

-0.66
-1.11
0.85
1.58

0.15
0.33
0.77
1.48

0.51
0.10
0.87
1.51

1.68
1.98
1.00
1.03

1.50
1.41
0.82
0.86

(%)
10 ปล * ตรงล แตส จรดตรงล *
2.13
2.48
0.76
1.06

1.97
2.95
1.26
1.91

หมายเหตต : * รข อยละตหอปท
ววธทการคคานวณผลการดคาเนวนงานของกองทตนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดคาเนวนงานของกองทตนรวม
ของสมาคมบรว ษวทจวดการลงทตน คตณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจตบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
KGBRMF
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม Mid Term Government Bond ณ วรนทลพ 29 ตทลสคม 2564
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KGBRMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล
10 ปล
เปอรน เซปนตนไทลนทท 5

0.03

0.20

0.52

1.66

1.44

2.15

เปอรน เซปนตนไทลนทท 25

-0.22

0.17

0.44

1.50

1.22

2.13

เปอรน เซปนตนไทลนทท 50

-0.48

0.12

0.33

1.30

1.15

2.08

เปอรน เซปนตนไทลนทท 75

-0.61

-0.12

0.02

1.26

1.01

1.70

เปอรน เซปนตนไทลนทท 95

-0.72

-0.20

-0.13

0.89

0.84

1.65

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล

5 ปล

10 ปล

Peer Percentile
เปอรน เซปนตนไทลนทท 5

0.32

0.25

0.29

0.66

0.55

0.78

เปอรน เซปนตนไทลนทท 25

0.40

0.34

0.39

0.82

0.69

0.79

เปอรน เซปนตนไทลนทท 50

0.54

0.55

0.53

1.12

0.87

0.92

เปอรน เซปนตนไทลนทท 75

0.76

0.69

0.75

1.16

0.96

0.94

เปอรน เซปนตนไทลนทท 95

0.84

0.76

0.84

1.60

1.27

1.15

KGBRMF
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมหจาห ยเงวนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วรนทลพจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

19 ธวนวาคม 2544

ขนสดกองททน
มมลคส สหนส วยลงททน (NAV)
ซสทตอกล ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทท
น น.
นทคาการ เวลา
น. - 15.30

10,894.22 ลข านบาท
14.7280 บาท/หนหวย

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

500
มมลคหบาท
าขวนตค
ค ทาของการซร คอครวงค แรก
มม500
ลคหาบาท
ขวนตค
ค ทาของการซร คอครวงค ถวดไป
ทคาการ เวลา
ววทตนกทคววานการขายคร
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคหาขวนตค
ค ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตค
ค ทา

ไมหกคาหนด
50,000 ลข านบาท

าการคอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทตกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทตนกววทคนาทคการซร
500 บาท
500 บาท
ทตกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
ไมหกคาหนด

ระยะเวลาการรวบเงวนคหาขายครน

T+2 ครอ 2 ววนทคาการหลวงจากววนทคารายการขายครน
(ประกาศ NAV T+1)
คตณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยนสนว รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KGBRMF

คตณทรงพร สรบสายไทย (ผมขจดว การกองทตนตราสารหนท ค), เรวท มบรว หาร 11 มกราคม 2557

ยข อนหลวง 1 ปท เทหากวบ 150.14%
(กรณทกองทตนจวดตว คงไมหถงซ 1 ปท จะแสดงคหาตวงแตห
ค จดว ตวงกองทต
ค
น)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

KGBRMF

ธนาคารกสวกรไทย จคากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทวสโกข จคากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดน แอนดน เฮข าสน จคากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสวน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จคากวด (มหาชน)
บรว ษวท เมรองไทยประกวนชทววต จคากวด (มหาชน)
บรว ษวท หลวกทรวพยนนายหนข าซร คอขายหนหวยลงทตน ฟวนโนมทนา จคากวด
บรว ษวท หลวกทรวพยนนายหนข าซร คอขายหนหวยลงทตน โรโบเวลธน จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน กรตงไทย ซทมวโกข จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน กรตงศรท จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน กสวกรไทย จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน เกทยรตวนาควนภวทร จคากวด(มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน โกลเบลปก จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน ควนทรทท กรตรป จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน เคจทไอ (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน เคททบทเอสทท จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน ดทบทเอส ววคเคอรน ส (ประเทศไทย) จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน ทรท นทตท ค จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน ไทยพาณวชยน จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน ธนชาต จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน โนมมระ พวฒนสวน จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน บววหลวง จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน ฟวนวนซหา จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน ฟวนวนเซทย ไซรวส จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน ฟวลลวป (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน เมยนแบงกน กวมเอปง (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน เมอรน ชนวท พารน ทเนอรน จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน ยมโอบท เคยนเฮทยน (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน แลนดน แอนดน เฮาสน จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน หยวนตข า (ประเทศไทย) จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน อารน เอชบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน เอเซทย พลวส จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน เออทซท จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน ไอ วท โกลบอล จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน ไอรหา จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองทตน เมอรน ชนวท พารน ทเนอรน จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองทตน เอเชทย เวลทน จคากวด
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บรว ษวทหลวกทรวพยนนายหนข าซร คอขายหนหวยลงทตน เวปลธน เมจวก จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยนนายหนข าซร คอขายหนหวยลงทตน แอสเซนดน เวลธน จคากวด
บรว ษวทฮววท เซหงเฮง โกลดน ฟววเจอรน ส จคากวด
ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

บรว ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองทตนกสวกรไทย จคากวด
ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสวกรไทย ชวคน 6 และ 12 ถนนพหลโยธวน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรตงเทพฯ 10400
โทรศวพทน : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขรดแยข งทสงผลประโยชนย

คตณสามารถตรวจสอบธตรกรรมทททอาจกหอใหข เกวดความขวดแยข งทางผลประโยชนนไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองทตนสงวนสวทธวททจะไมหเสนอขายหนหวยลงทตนของกองทตนกวบหรร อเพรทอประโยชนนของประเทศ
สหรวฐอเมรว กา พลเมรองสหรวฐอเมรว กา หรร อผมขททมทถวทนฐานอยมให นสหรวฐอเมรว กา หรร อบตคคลซซงท
โดยปกตวมทถวทนทททอยมให นสหรวฐอเมรว กา รวมถซงกองทรวพยนสนว ของบตคคลดวงกลหาวและบรว ษวทหรร อ
หข างหตขนสหวนซซงท จวดใหข มทขซ คนและดคาเนวนกวจกรรมในสหรวฐอเมรว กา

ค ทาของการสวงท ซร คอครวงค ถวดไป บรว ษวทจวดการจะคคานซงถซงประโยชนนของผมข
กสรเปลลพยนแปลงมมลคส สขรนล ตสพสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคหาขวนตค
สรพงซสอล ครร งล ถรดไป
ถรอหนหวยลงทตนเปป นสคาควญ โดยบรว ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม รอหนหวยลง
ทตนทราบลหวงหนข าอยหางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคหาขวนตค
ค ทาของการสวงท ซร คอครวงค ถวดไป คคา
อธวบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตตผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลหาว ผหานเวปบไซตนของ
บรว ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม รอหนหวยลงทตนสามารถใชข ประโยชนนจากขข อมมลในการตวดสวนใจ
- การลงทตนในหนหวยลงทตนไมหใชหการฝากเงวน รวมทวงไมห
ค ไดข อยมภห ายใตข ความคตขมครองของสถาบวนคตขมครองเงวนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทตน
ซซงท ผมขลงทตนอาจไมหไดข รวบเงวนลงทตนครนเตปมจคานวน
- ไดข รวบอนตมตว วจดว ตวงค และอยมภห ายใตข การกคากวบดมแลของสคานวกงาน ก.ล.ต
- การพวจารณารหางหนวงสรอชท คชวนในการเสนอขายหนหวยลงทตนของกองทตนรวมนท คมวไดข เปป นการแสดงวหาสคานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท คชวนของกองทตนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนหวยลงทตนทททเสนอขายนวคน
ทวงนท
ค ค บรว ษวทจวดการกองทตนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท คชวนสหวนสรตปขข อมมลสคาควญ ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผวดชอบในการดคาเนวนการของกองทตนรวมและขอรวบรองวหาขข อมมลดวงกลหาวถมกตข อง ไมหเปป นเทปจ
และไมหทคาใหข ผข อม รทนสคาควญผวด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพวจารณาจากอวนดวบความนหาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ทตน (credit rating) ซซงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชคาระหนท ค โดยพวจารณาจากผลการดคาเนวนงานทททผาห นมาและฐานะการเงวน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหตขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท ค
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นหาลงทตน

ระดวบทททตคทากวหา
นหาลงทตน

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

อวนดวบเครดวตสมงทททสดต มทความเสททยงตคทาทททสดต ทททจะไมหสามารถชคาระหนท ค
ไดข ตามกคาหนด
อวนดวบเครดวตรองลงมาและถรอวหามทความเสททยงตคทามากทททจะไมหสามารถ
ชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด
ความเสททยงตคทาทททจะไมหสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกวดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท คยซซงท ขซ คนกวบปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกวจการลงทตน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตห
ค
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท คจะเปลททยนแปลงในทวศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท คย เชหน หากอวตราดอกเบท คยในตลาดเงวนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ คน อวตราดอกเบท คยของตราสารหนท คทททออกใหมหกปจะสมงขซ คนดข วย ดวงนวคนราคา
ตราสารหนท คทททออกมากหอนหนข าจะมทการซร คอขายในระดวบราคาทททตคทาลง โดยกองทตนรวมทททมทอายตเฉลททยของทรวพยนสนว ทททลงทตน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชวญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองทตนรวมทททมท portfolio duration ตคทากวหา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คหาของหลวกทรวพยนททกองทตนรวมลงทตนจะเปลททยนแปลงเพวทมขซ คนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกวจการลงทตน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตห
ค
างประเทศ เปป นตข น ซซงท พวจารณาไดข จากคหา standard
deviation (SD) ของกองทตนรวม หากกองทตนรวมมทคาห SD สมง แสดงวหากองทตนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยนสงม
- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตหอมมลคหาของหนหวยลงทตน เชหน กองทตนรวมลงทตนดข วยสกตลเงวนดอลลารน ในชหวงทททเงวนบาทอหอน แตหขายทคากคาไรในชหวงทททบาทแขปง กองทตนรวม
จะไดข เงวนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทตนรวมลงทตนในชหวงทททบาทแขปงและขายทคากคาไรในชหวงทททบาทอหอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ คนกวหาเดวมดข วยเชหนกวน ดวงนวคน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครรท องมรอสคาควญในการบรว หารความเสททยงดวง
กลหาว ซซงท ทคาไดข ดงว ตหอไปนท ค
- ปข องกรนควสมเสลพยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงทตนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกรนควสมเสลพยงบสงสส วน โดยตข องระบตสดว สหวนการปของกวนความเสททยงไวข อยหางชวดเจน : ผมขลงทตนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงทตนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ คนอยมกห บว ดตลยพวนวจของผมขจดว การกองทตนรวมในการพวจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมห
- ไมส ปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงทตนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถพง (High Issuer Concentration Risk) เกวดจากกองทตนลงทตน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกวดเหตตการณนททสงห ผลกระทบตหอการดคาเนวนงาน ฐานะทางการเงวน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลหาว กองทตนอาจมทผลการดคาเนวนงานทททผนว ผวนมากกวหากองทตนทททกระจายการลงทตนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนถพง (Sector Concentration Risk) เกวดจากกองทตน
ลงทตนในบางหมวดอตตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกวดเหตตการณนททสงห ผลกระทบตหออตตสาหกรรมนวคน กองทตนดวง
กลหาวอาจมทผลการดคาเนวนงานทททผนว ผวนมากกวหากองทตนทททกระจายการลงทตนในหลายหมวดอตตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนถพง (Country Concentration Risk) เกวดจากกองทตนลงทตนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกวดเหตตการณนททสงห ผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมรอง
เศรษฐกวจ สวงคม เปป นตข น กองทตนดวงกลหาวอาจมทผลการดคาเนวนงานทททผนว ผวนมากกวหา กองทตนทททกระจายการลงทตนในหลายประเทศ
- อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรว มาณการซร คอขายทรวพยนสนว ของกองทตน
โดยคคานวณจากมมลคหาทททตคทากวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซร คอทรวพยนสนว กวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยนสนว ทททกองทตนรวมลงทตนในรอบ
ระยะเวลาผหานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคหาทรวพยนสนว สตทธวเฉลททยของกองทตนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทตนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท คววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสวทธวภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท คววดของกองทตนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท คววดมากนข อยเพทยงใด เชหน หากกองทตนรวมมทคาห
TE ตคทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองทตนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท คววดในอวตราทททตคทา ดวงนวคน กองทตนรวมนท คจซงมทประสวทธวภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอวง ในขณะทททกองทตนรวมทททมทคาห TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองทตนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท คววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวคน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทตนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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