KMSRMF

กองทุนเปดเค Mid Small Cap หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
(รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)

ใบรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สําหรับกองทุนเปดเค Mid Small Cap หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KMSRMF)

ขาพเจาไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน คําเตือนทีส่ าํ คัญ ความเสีย่ งของกองทุน และขอมูลอืน่ ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเค Mid Small Cap หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งไดศึกษาเงื่อนไข
การลงทุนเพือ่ ใหไดรบั สิทธิประโยชนทางภาษีและภาระภาษีทจี่ ะเกิดขึน้ จากคูม อื การลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีข่ า พเจา
ไดรับเปนอยางดีแลว

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

KMSRMF

กองทุนเปดเค Mid Small Cap หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
(รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)

ใบรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สําหรับกองทุนเปดเค Mid Small Cap หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KMSRMF)

ขาพเจาไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน คําเตือนทีส่ าํ คัญ ความเสีย่ งของกองทุน และขอมูลอืน่ ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเค Mid Small Cap หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งไดศึกษาเงื่อนไข
การลงทุนเพือ่ ใหไดรบั สิทธิประโยชนทางภาษีและภาระภาษีทจี่ ะเกิดขึน้ จากคูม อื การลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีข่ า พเจา
ไดรับเปนอยางดีแลว

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....................................................
สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย

รองรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564

หนรงสสอชลชล วนสส วนสรท ปขข อมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค Mid Small Cap หทขนททนเพสพอกสรเลลยล งชลพ
K Mid Small Cap Equity RMF
บรปษรทหลรกทรร พยย จรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
KMSRMF
กสรเขข สรส วมตส อตข สนททจรปต : ไดข รรบกสรรร บรอง CAC

• กองททนรวมตรสสสรททน
• 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?
• กองททน RMF ทททลงททนในหทขนบรร ษวทขนาดกลางและขนาดเลลกทททมทมลม คคาหลวกทรวพยยตามราคาตลาด (Market
Capitalization) ไมคเกรน 80,000 ลข านบาท
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ ซอขายลควงหนข าเพซทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรร หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
กลยททธย ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มทงค หววงใหข ผลประกอบการสมงกวคาดวชนทชท ซววด (Active management strategy)
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงททนทททเชซทอวคาการเลซอกลงททนในหทขนขนาดกลางและขนาดเลลกจะสามารถสรข างผลตอบแทนทททดทในระยะยาว
• ผมขลงททนทททตของการลงททนระยะยาวเพซทอใชข ในววยเกษท ยณ โดยผมขลงททนจะไดข รวบสรทธรประโยชนยทางภาษท เมซทอปฏรบตว รตาม
เงซทอนไขการลงททน
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพรทมสมงขซ ซนหรซ อลดลงจนตตทา
กวคามมลคคาทททลงททนและทตาใหข ขาดททนไดข
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงรนทททแนคนอน หรซ อรวกษาเงรนตข นใหข อยมคค รบ
ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสซอชท ซชวนฉบวบเตลม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรร ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมคเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ซดทพอ
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลพสสส ครญ
• กองททนลงททนในหทขนทททมทขนาดกลางและขนาดเลลกจซงอาจมทความผวนผวนสมงกวคากองททนหทขนอซทน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ ซอขายลควงหนข าเพซทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรร หารการลงททน ทตาใหข กองททนนท ซมทความเสททยงมากกวคา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอรงโดยตรง เนซทองจากใชข เงรนลงททนในจตานวนทททนขอยกวคาจซงมทกตาไร/ขาดททนสมงกวคาการลงททนใน
หลวกทรวพยยอขางอรงโดยตรง
• ผมขลงททนควรศซกษาขข อมมลเกททยวกวบสรทธรประโยชนยทางภาษท ททระบทไวข ในคมมค ซอการลงททนในกองททนรวมเพซทอการเลท ซยงชทพ
• ผมขถซอหนควยลงททนของกองททน RMF จะไมคไดข รวบสรทธรประโยชนยทางภาษท หากไมคปฏรบตว รตามเงซทอนไขการลงททนและจะตข องคซนสรทธร
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงรนเพรทมตามมาตรา 27 แหคงประมวลรวษฎากรดข วย
• หนควยลงททนของกองททน RMF นท ซจะนตาไปจตาหนคาย,จคาย,โอน,จตานตาหรซ อนตาไปเปล นประกวนมรไดข
• ในกรณทททมทแนวโนข มวคาจะมทการขายคซนหนควยลงททนเกรนกวคา 2 ใน 3 ของจตานวนหนควยลงททนทททจตาหนคายไดข แลข วทวงหมด
ซ
บรร ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพรนรจในการเลรกกองททนรวม และอาจยกเลรกคตาสวงท ซซ ซอขายหนควยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยทดรวบคตาสวงท ดวงกลคาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลพยงทลพสสส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนรนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลทมค หทขนทททเนข นลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวคา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตตทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ล www.kasikornasset.com
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สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
อซทน ๆ : -1.49%
เงรนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทคาเงรนฝาก
: 7.56%
เงรนททนและหลวกทรวพยย :
8.03%
ขนสคงและโลจรสตรกสย :
9.10%

พวฒนาอสวงหารร มทรวพยย :
10.26%
สซทอและสรทงพรมพย : 11.80%

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พาณรชยย
สซทอและสรงท พรมพย
พวฒนาอสวงหารร มทรวพยย
ขนสคงและโลจรสตรกสย
เงรนททนและหลวกทรวพยย
กลทมค หลวกทรวพยยอซทน ๆ

(% NAV)
กลทมค หลวกทรวพยยอซทน ๆ :
40.22%

พาณรชยย : 14.52%

(% NAV)
14.52%
11.80%
10.26%
9.10%
8.03%
40.22%

หมายเหตท : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
ซ ซ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลรกทรร พยย หรส อตรสสสรททนทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
บมจ. คอมเซเวคน (COM7)
บมจ.อมตะ คอรย ปอเรชวน (AMATA)
บมจ. สยามโกลบอลเฮข าสย (GLOBAL)
บมจ. แพลน บท มทเดทย (PLANB)
บรร ษวท เจดวบเบร ซลยมดท อรนโฟโลจรสตรกสย จตากวด (มหาชน) (JWD)

(% NAV)
5.22%
4.72%
4.72%
4.07%
3.93%

หมายเหตท : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
ซ ซ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

KMSRMF

5 / 13

คส สธรรมเนลยม
* คคาธรรมเนทยมมทผลกระทบตคอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวซน คทณควรพรจารณาการเรท ยกเกลบคคาธรรมเนทยมดวงกลคาวกคอนการลงททน *

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
4.00

สมงสทดไมคเกรน 3.7450

3.50

สมงสทดไมคเกรน 3.2100

3.00

เกลบจรรง 2.5131

2.50
2.00

เกลบจรรง 1.8725

1.50

สมงสทดไมคเกรน 1.0700

1.00

เกลบจรรง 0.5400

0.50
0.00

เกลบจรรง 0.0203 สมงสทดไมคเกรน 0.1070 เกลบจรรง 0.0803 สมงสทดไมคเกรน 0.1284

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คคาใชข จคายอซทนๆ

รวมคคาใชข จคาย

หมายเหตท : - คคาใชข จาค ยอซทนๆ เปล นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาค สทดของกองททน
- คคาธรรมเนทยมดวงกลคาวรวมภาษทมลม คคาเพรทม ภาษทธรท กรจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอล ขสย)
รสยกสร
คคาธรรมเนทยมการขายหนควยลงททน (Front-end Fee)
คคาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนควยลงททน (Back-end Fee)

สมงสทดไมส เกปน
ไมคมท

เกปบจรปง
ไมคมท

2.00%

ยกเวข น

คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนควยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนควยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

คคาธรรมเนทยมการโอนหนควยลงททน
คคาธรรมเนทยมอซทนๆ

ไมคมท

ไมคมท

ตามทททจาค ยจรร ง

หมายเหตท : คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee):
กรณทททเปล นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสรกรไทย : ปว จจทบนว ไมคเรท ยกเกลบคคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อซทน : เปล นไปตามคคาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซน คซอ 1.00% เมซทอสวบเปลททยนไปบลจ.อซทน
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนรนการในอดทต มรไดข เปลนสรงท ยซนยวนถซงผลการดตาเนรนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนลผลตอบแทนรวมตลสดหลรกทรร พยย แหส งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
50.00%

41.14%

40.00%

30.65%

30.00%

23.85%

% ตส อปล

20.00%
10.00%

27.58%
17.67%

17.30%

6.06%

2.45%

0.00%
-10.00%

-4.31%

-2.05%

-8.08%

-20.00%
-30.00%

4.27%
-5.23%

-20.90%
2558

2559

2560

2561

กองททน

2562

2563

2564

ดวชนทชท ซววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดตาเนรนงานตวงแตค
ซ วนว จวดตวงกองทท
ซ
นจนถซงววนทตาการสทดทข ายของปท ปฏรทรนนวซน

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -48.02%

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

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 16.56% ตส อปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชข เปรล ยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Equity Small - Mid Cap
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2564
KMSRMF
ตววชท ซววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท ซววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

41.14
17.67
13.98
12.05

8.52
3.41
12.17
10.32

8.03
5.56
13.23
11.06

41.14
17.67
13.98
12.05

12.27
5.14
19.30
19.38

7.40
4.62
16.56
16.19

(%)
10 ปล * ตรงล แตส จรดตรงล *
N/A
N/A
N/A
N/A

11.54
6.53
16.07
15.79

หมายเหตท : * รข อยละตคอปท
วรธทการคตานวณผลการดตาเนรนงานของกองททนรวมเปล นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนรนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรร ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม Equity Small - Mid Cap ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KMSRMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรย เซลนตยไทลยทท 5

16.12

16.23

57.41

28.58

13.77

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 25

12.33

11.66

41.98

18.96

9.81

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 50

8.67

8.61

39.25

15.28

7.38

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 75

8.51

5.93

35.06

11.69

4.65

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 95

3.26

0.62

30.04

7.16

2.03

N/A

Peer Percentile

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

5 ปล

10 ปล

เปอรย เซลนตยไทลยทท 5

10.53

11.24

12.00

21.05

18.87

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 25

10.91

11.82

12.54

22.61

20.17

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 50

11.92

12.51

13.09

23.33

20.63

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 75

13.03

13.30

13.83

23.81

21.15

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 95

13.35

16.41

18.28

25.78

22.25

N/A

KMSRMF
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมคจาค ยเงรนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วรนทลพจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

30 กวนยายน 2558

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

5,147.72 ลข านบาท
19.8086 บาท/หนควย

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

500
มมลคคบาท
าขวนตต
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ แรก
มม500
ลคคาบาท
ขวนตต
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ ถวดไป
ทตาการ เวลา
ววททนกทตววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคคาขวนตต
ซ ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตต
ซ ทา

ไมคกตาหนด
4,200 ลข านบาท

าการซอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทตนาทตการซซ
500 บาท
500 บาท
ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
ไมคกตาหนด

ระยะเวลาการรวบเงรนคคาขายคซน

T+3 คซอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคซน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคคาทรวพยยสนร รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KMSRMF

คทณนรนทว ธย วงศยเสงททยม (ผมขจดว การกองททนตราสารททน), เรรท มบรร หาร 4 มกราคม 2564

ยข อนหลวง 1 ปท เทคากวบ 170.92%
(กรณทกองททนจวดตว ซงไมคถงซ 1 ปท จะแสดงคคาตวงแตค
ซ จดว ตวงกองทท
ซ
น)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

KMSRMF

ธนาคารกสรกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทรสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสรน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวท เมซองไทยประกวนชทวรต จตากวด (มหาชน)
บรร ษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนควยลงททน ฟรนโนมทนา จตากวด
บรร ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนควยลงททน โรโบเวลธย จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมรโกข จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย กสรกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตรนาครนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลลก จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอลมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วรคเคอรย ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ซ จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณรชยย จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสรน จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ฟรนวนซคา จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ฟรนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ฟรลลรป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ไอรคา จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จตากวด
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บรร ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนควยลงททน เวลลธย เมจรก จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนควยลงททน แอสเซนดย เวลธย จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

บรร ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสรกรไทย จตากวด
ทททอยมค : 400/22 อาคารธนาคารกสรกรไทย ชวซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธรน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขรดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกคอใหข เกรดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองททนสงวนสรทธรททจะไมคเสนอขายหนควยลงททนของกองททนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรร กา พลเมซองสหรวฐอเมรร กา หรซ อผมขททมทถรทนฐานอยมใค นสหรวฐอเมรร กา หรซ อบทคคลซซงท
โดยปกตรมทถรทนทททอยมใค นสหรวฐอเมรร กา รวมถซงกองทรวพยยสนร ของบทคคลดวงกลคาวและบรร ษวทหรซ อ
หข างหทขนสควนซซงท จวดใหข มทขซ ซนและดตาเนรนกรจกรรมในสหรวฐอเมรร กา

ซ ทาของการสวงท ซซ ซอครวงซ ถวดไป บรร ษวทจวดการจะคตานซงถซงประโยชนยของผมข
กสรเปลลพยนแปลงมมลคส สขรนล ตสพสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคคาขวนตต
สรพงซสอล ครร งล ถรดไป
ถซอหนควยลงททนเปลนสตาควญ โดยบรร ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม ซอหนควยลง
ททนทราบลควงหนข าอยคางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคคาขวนตต
ซ ทาของการสวงท ซซ ซอครวงซ ถวดไป คตา
อธรบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลคาว ผคานเวลบไซตยของ
บรร ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม ซอหนควยลงททนสามารถใชข ประโยชนยจากขข อมมลในการตวดสรนใจ
- การลงททนในหนควยลงททนไมคใชคการฝากเงรน รวมทวงไมค
ซ ไดข อยมภค ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงรนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมคไดข รวบเงรนลงททนคซนเตลมจตานวน
- ไดข รวบอนทมตว รจดว ตวงซ และอยมภค ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพรจารณารคางหนวงสซอชท ซชวนในการเสนอขายหนควยลงททนของกองททนรวมนท ซมรไดข เปลนการแสดงวคาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนของกองททนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนควยลงททนทททเสนอขายนวซน
ทวงนท
ซ ซ บรร ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนสควนสรทปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผรดชอบในการดตาเนรนการของกองททนรวมและขอรวบรองวคาขข อมมลดวงกลคาวถมกตข อง ไมคเปลนเทลจ
และไมคทตาใหข ผข อม ซทนสตาควญผรด

KMSRMF
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพรจารณาจากอวนดวบความนคาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปลนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ซ โดยพรจารณาจากผลการดตาเนรนงานทททผาค นมาและฐานะการเงรน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยคอ ดวงตคอไปนท ซ
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นคาลงททน

ระดวบทททตตทากวคา
นคาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมคสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

ตตทากวคา
BBB

ตตทากวคา
BBB(tha)

ตตทากวคา
Baa

ตตทากวคา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมคสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดรตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมคสามารถชตาระหนท ซ
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดรตรองลงมาและถซอวคามทความเสททยงตตทามากทททจะไมคสามารถ
ชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมคสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกรดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซซงท ขซ ซนกวบปว จจวยภายนอก เชคน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตค
ซ
างประเทศ เปลนตข น โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทรศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ซย เชคน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงรนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมคกลจะสมงขซ ซนดข วย ดวงนวซนราคา
ตราสารหนท ซทททออกมากคอนหนข าจะมทการซซ ซอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนร ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชรญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวคากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวคา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คคาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพรทมขซ ซนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชคน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตค
ซ
างประเทศ เปลนตข น ซซงท พรจารณาไดข จากคคา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาค SD สมง แสดงวคากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตคอมมลคคาของหนควยลงททน เชคน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงรนดอลลารย ในชควงทททเงรนบาทอคอน แตคขายทตากตาไรในชควงทททบาทแขลง กองททนรวม
จะไดข เงรนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชควงทททบาทแขลงและขายทตากตาไรในชควงทททบาทอคอนกลอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ซนกวคาเดรมดข วยเชคนกวน ดวงนวซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปลนเครซท องมซอสตาควญในการบรร หารความเสททยงดวง
กลคาว ซซงท ทตาไดข ดงว ตคอไปนท ซ
- ปของกรนควสมเสลพยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงททนไมคมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สควนการปของกวนความเสททยงไวข อยคางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ซนอยมกค บว ดทลยพรนรจของผมขจดว การกองททนรวมในการพรจารณาวคาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมค
- ไมส ปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวคา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณยททสงค ผลกระทบตคอการดตาเนรนงาน ฐานะทางการเงรน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลคาว กองททนอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผนว ผวนมากกวคากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกรดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณยททสงค ผลกระทบตคออทตสาหกรรมนวซน กองททนดวง
กลคาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผนว ผวนมากกวคากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณยททสงค ผลกระทบตคอประเทศดวงกลคาว เชคน การเมซอง
เศรษฐกรจ สวงคม เปลนตข น กองททนดวงกลคาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผนว ผวนมากกวคา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรร มาณการซซ ซอขายทรวพยยสนร ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคคาทททตตทากวคาระหวคางผลรวมของมมลคคาการซซ ซอทรวพยยสนร กวบผลรวมของมมลคคาการขายทรวพยยสนร ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผคานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคคาทรวพยยสนร สททธรเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสควนตคางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซซงท สะทข อนใหข เหลนถซง
ประสรทธรภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองททนรวมวคามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนข อยเพทยงใด เชคน หากกองททนรวมมทคาค
TE ตตทา แสดงวคา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตตทา ดวงนวซน กองททนรวมนท ซจซงมทประสรทธรภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอรง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาค TE สมง แสดงวคาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปลนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กลจะลดนข อยลง เปลนตข น
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