KBLRMF

กองทุนเปดเค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชีพ
(รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)

ใบรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สําหรับกองทุนเปดเค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชีพ (KBLRMF)

ขาพเจาไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน คําเตือนทีส่ าํ คัญ ความเสีย่ งของกองทุน และขอมูลอืน่ ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งไดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนเพื่อให
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและภาระภาษีที่จะเกิดขึ้นจากคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ขาพเจาไดรับเปน
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

KBLRMF

กองทุนเปดเค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชีพ
(รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)

ใบรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สําหรับกองทุนเปดเค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชีพ (KBLRMF)

ขาพเจาไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน คําเตือนทีส่ าํ คัญ ความเสีย่ งของกองทุน และขอมูลอืน่ ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งไดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนเพื่อให
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและภาระภาษีที่จะเกิดขึ้นจากคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ขาพเจาไดรับเปน
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....................................................
สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย

รองรรบกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565

หนรงสสอชลชล วนสสวนสรท ปขขอมมลสสสครญ
บรปษรทหลรกทรรพยซจรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
กสรเขขสรสวมตสอตขสนททจรปต : ไดขรรบกสรรรบรอง CAC

กองททนเปป ดเค บสลสนซซเพสอพ กสรเลลยล งชลพ
K Balanced RMF
KBLRMF

• กองททนรวมผสมแบบกสสหนดสรดสสวนกสรลงททนในตรสสสรแหสงททน
• กองททนรวมทลมพ นล โยบสยเปป ดใหขมกล สรลงททนในกองททนรวมอสนพ ภสยใตขบลจ.เดลยวกรน
• กองททนรวมเพสอพ กสรเลลยล งชลพ (RMF)
• ไมสมกล สรลงททนในตสสงประเทศ
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสสวนของประเภททรรพยซสปนทลลพ งททน
คสสธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนพ ๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองททน RMF ทททลงททนในหทนข และตราสารหนท น โดยลงททนในหทนข ไมมเกกน 40% ของมมลคมาทรวพยยสนก สททธกของกองททน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซอน ขายลมวงหนขาเพซทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรกหารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
• กองททนนทอน าจลงททนในหนมวยลงททนของกองททนรวมภายใตขบรกษวทจวดการเดทยวกวนไดขไมมจาจ กวดอวตราสมวน
• กองททนจะไมมลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซอน ขายลมวงหนขาแฝง (Structured Note) อซทนนอกเหนซอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซซอน ขายลมวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนททน ทผอมข อกมทสทก ธกในการบวงควบไถม
ถอนคซนกมอนกจาหนด (callable) หรซอตราสารหนททน ทผถมข ซอมทสทก ธกเรทยกใหขผอมข อกชจาระหนทคน ซนกมอนกจาหนด (puttable) โดยมท
การกจาหนดผลตอบแทนไวขอยมางแนมนอนหรซอเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบทยน ของสถาบวนการเงกนหรซออวตรา
ดอกเบทยน อซทน และไมมมทการกจาหนดเงซทอนไขการจมายผลตอบแทนทททอาข งอกงกวบปว จจวยอขางอกงอซทนเพกทมเตกม
กลยททธซในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มทงม หววงใหขผลประกอบการสมงกวมาดวชนทชทวน ดว (Active management strategy)
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมลข งททนทททตอข งการลงททนระยะยาวเพซทอใชขในววยเกษท ยณ โดยผมลข งททนจะไดขรบว สกทธกประโยชนยทางภาษท เมซทอปฏกบตว กตาม
เงซทอนไขการลงททน
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทนข ทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพกทมสมงขซนน หรซอลดลงจนตจทา
กวมามมลคมาทททลงททนและทจาใหขขาดททนไดข
กองททนรวมนลไล มสเหมสะกรบใคร
• ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจจานวนเงกนทททแนมนอน หรซอรวกษาเงกนตขนใหขอยมคม รบ
ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนลล
- อสสนหนวงสซอชทชน วนฉบวบเตปม หรซอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรกษวทจวดการ
- อยสสลงททนหากไมมเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดน ทพอ
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คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลสพ สส ครญ
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซอน ขายลมวงหนขาเพซทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรกหารการลงททน ทจาใหขกองททนนทมน ทความเสททยงมากกวมา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอาข งอกงโดยตรง เนซทองจากใชขเงกนลงททนในจจานวนทททนอข ยกวมาจซงมทกาจ ไร/ขาดททนสมงกวมาการลงททนใน
หลวกทรวพยยอาข งอกงโดยตรง
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซอน ขายลมวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนททน ทผอมข อกมท
สกทธกในการบวงควบไถมถอนคซนกมอนกจาหนด (callable) หรซอตราสารหนททน ทผถมข ซอมทสทก ธกเรทยกใหขผอมข อกชจาระหนทคน ซนกมอนกจาหนด (puttable)
ซซงท มทความเสททยงมากกวมาการลงททนในตราสารหนททน ทวว ไป
• ผมลข งททนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสกทธกประโยชนยทางภาษท ททระบทไวขในคมมม ซอการลงททนในกองททนรวมเพซทอการเลทยน งชทพ
• ผมถข ซอหนมวยลงททนของกองททน RMF จะไมมไดขรบว สกทธกประโยชนยทางภาษท หากไมมปฏกบตว กตามเงซทอนไขการลงททนและจะตของคซนสกทธก
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดขรบว และเงกนเพกทมตามมาตรา 27 แหมงประมวลรวษฎากรดขวย
• หนมวยลงททนของกองททน RMF นทจน ะนจาไปจจาหนมาย,จมาย,โอน,จจานจาหรซอนจาไปเปป นประกวนมกไดข
• กองททนนทมน ทการลงททนในหนมวยลงททนของกองททนรวมภายใตขบรกษวทจวดการเดทยวกวนไมมจาจ กวดอวตราสมวน ซซงท อาจกมอใหขเกกดความขวดแยขง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกกดจากนโยบายการลงททนในหนมวยลงททนภายใตขการจวดการของบรกษวทจวดการเดทยวกวน
• ในกรณทททมทแนวโนขมวมาจะมทการขายคซนหนมวยลงททนเกกนกวมา 2 ใน 3 ของจจานวนหนมวยลงททนทททจาจ หนมายไดขแลขวทวงน หมด บรกษวทจวดการ
อาจใชขดลท ยพกนกจในการเลกกกองททนรวม และอาจยกเลกกคจาสวทงซซอน ขายหนมวยลงททนทททไดขรบว ไวขแลขวหรซอหยทดรวบคจาสวทงดวงกลมาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลพยงของกองททนรวม

KBLRMF

3 / 15

ปร จจรยควสมเสลยพ งทลสพ สส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยซ (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดจาเนกนงาน (SD)

ตจทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนซทงมากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซทงมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตจทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปมพ เตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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สรดสสวนของประเภททรรพยซสปนทลลพ งททน
เงกนฝาก
หทนข ากมเงกข ตวนต วฝาก
แลกเงกน
หรซอตราสารเททยบเทม
หรซอตราสารหนท: ทน0.34%
ทออกโดยสถาบวนประเภทบรกการทางการเงกน
: 1.21%

(% NAV)
หทนข : 38.63%

ตราสารหนททน ทสถาบวนการเงกนเปป นผมอข อก
ผมรข บว รอง ผมรข บว อาววล ผมสข ลวกหลวง
หรซอผมคข านจ ประกวน : 2.57%
พวนธบวตรหรซอตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวกสาหกกจ
กระทรวงการคลวงคจาน ประกวน
หทนข กม: 21.24%
ข ตวตวแลกเงกน
หรซอตราสารหนททน ทออกโดยบรกษวทเอกชน
: 35.97%

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลมพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
พาณกชยย
ขนสมงและโลจกสตกกสย
ธนาคาร
พวฒนาอสวงหารกมทรวพยย
กลทมม หลวกทรวพยยอทซน ๆ

(% NAV)
5.00%
4.88%
4.51%
4.26%
3.53%
16.45%

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

หลรกทรรพยซหรสอตรสสสรททนทลมพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.ไมเนอรย อกนเตอรยเนชวทนแนล (MINT)
บมจ. กวลฟย เอปนเนอรยจท ดทเวลลอปเมนทย (GULF)
บมจ.ซทพท ออลลย (CPALL)
บมจ.เคซทอท อทเลคโทรนกคสย (KCE)

(% NAV)
2.85%
2.55%
2.27%
1.88%
1.84%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565 ทวงน นท น คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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กลทสมตรสสสรหนลทล มลพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
หทนข กมข ตวตวแลกเงกน หรซอตราสารหนททน ทออกโดยบรกษวทเอกชน
พวนธบวตรหรซอตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวกสาหกกจ กระทรวงการคลวงคจาน ประกวน
ตราสารหนททน ทสถาบวนการเงกนเปป นผมอข อก ผมรข บว รอง ผมรข บว อาววล ผมสข ลวกหลวง หรซอผมคข านจ
ประกวน
หทนข กมข ตวตวแลกเงกน หรซอตราสารหนททน ทออกโดยสถาบวนประเภทบรกการทางการเงกน
เงกนฝาก หรซอตราสารเททยบเทมาเงกนฝาก
อซทน ๆ

(% NAV)
35.97%
21.24%
2.57%
1.21%
0.34%
0.04%

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

หลรกทรรพยซหรสอตรสสสรหนลทล มลพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พวนธบวตรธนาคารแหมงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
บมจ.อกนโดรามา เวนเจอรยส (IVL) (AA-)
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
บมจ. ซทพท ออลลย (CPALL) (A+)
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) (AA)

(% NAV)
17.88%
3.85%
3.36%
3.17%
3.07%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565 ทวงน นท น คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนลยม
* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนน คทณควรพกจารณาการเรทยกเกปบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงททน *

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจรปง % ตสอปล ของ NAV

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตสอปล ของ NAV)
คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกกองททน
2.80

สมงสทดไมมเกกน 2.4343

2.40
2.00

เกปบจรกง 2.0409

เกปบจรกง 1.8725 สมงสทดไมมเกกน 1.8725

1.60
1.20

สมงสทดไมมเกกน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกปบจรกง 0.0300 สมงสทดไมมเกกน 0.1070

การจวดการ

ผมดข แม ลผลประโยชนย

เกปบจรกง 0.1284 สมงสทดไมมเกกน 0.1338

นายทะเบทยน

เกปบจรกง 0.0100

คมาใชขจมายอซทนๆ

รวมคมาใชขจมาย

หมายเหตท : - หากกองททนลงททนในหนมวยลงททนของกองททนรวม หรซอกองททนรวมอสวงหารกมทรวพยย (กอง1) หรซอหนมวยทรวสตยของทรวสตยเพซทอการลงททนใน
อสวงหารกมทรวพยย (REITs) หรซอกองททนรวมโครงสรขางพซนน ฐาน ซซงท อยมภม ายใตขการบรกหารของบรกษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรกษวทจวดการจะไมม
คกดคมาธรรมเนทยมการจวดการซจาน ซขอนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยจะเปป นไปตามกรณทตวว อยมาง เชมน กองททนรวมตขนทางมท NAV 1,000 ลขานบาท โดยไดข
จวดสรรการลงททนไปยวงกองททนรวมปลายทางซซงท อยมภม ายใตขการบรกหารของบรกษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลขานบาท โดยคมาธรรมเนทยมการจวดการจะคกดจาก
(1) เงกนลงททน 900 ลขานบาทในอวตราทททกองททนรวมตขนทางกจาหนด และ (2) เงกนลงททน 100 ลขานบาทในอวตราทททกองททนรวมปลายทางกจาหนด เปป นตขน
- คมาใชขจาม ยอซทนๆ เปป นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาม สทดของกองททน
- คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมลม คมาเพกทม ภาษทธรท กกจเฉพาะหรซอภาษทอทซนใดแลขว
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คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอล ขสย)
รสยกสร
คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงททน (Front-end Fee)
คมาธรรมเนทยมการรวบซซอน คซนหนมวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสทดไมสเกปน
ไมมมท

เกปบจรปง
ไมมมท

2.00%

ยกเวขน

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงททน
คมาธรรมเนทยมอซทนๆ

ไมมมท

ไมมมท

ตามทททจาม ยจรกง

หมายเหตท : - หากกองททนลงททนในหนมวยลงททนของกองททนรวม หรซอกองททนรวมอสวงหารกมทรวพยย (กอง1) หรซอหนมวยทรวสตยของทรวสตยเพซทอการลงททนในอสวงหารกม
ทรวพยย (REITs) หรซอกองททนรวมโครงสรขางพซนน ฐาน ซซงท อยมภม ายใตขการบรกหารของบรกษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรกษวทจวดการจะไมมคกดคมาธรรมเนทยมการ
ขายและรวบซซอน คซนหนมวยลงททนซจาน ซขอนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยกองททนปลายทางจะยกเวขนการเรทยกเกปบคมาธรรมเนทยมการขายและรวบซซอน คซนหนมวยลงททนใหขกบว
กองททนตขนทาง
- คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
กรณทททเปป นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสกกรไทย : ปว จจทบนว ไมมเรทยกเกปบคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อซทน : อวตราไมมเกกน 1.00% ของมมลคมาหนมวยลงททนของววนทจาการลมาสทดกมอนววนทจารายการสวบเปลททยนหนมวยลงททน
ปว จจทบนว เรทยกเกปบคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคมาหนมวยลงททนของววนทจาการลมาสทดกมอนววนทจารายการสวบเปลททยนหนมวยลงททน

KBLRMF
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดจาเนกนการในอดทต มกไดขเปป นสกทงยซนยวนถซงผลการดจาเนกนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ คสสเฉลลพยของดรชนลผลตอบแทนรวมตลสดหลรกทรรพยซแหสงประเทศไทย
(30%) อรตรสดอกเบลยล เงปนฝสกประจสส 1 ปล เฉลลพยประเภทบทคคลธรรมดสวงเงปน 1 ลขสนบสท ของธนสคสรกรท งเทพ,
ธนสคสรกสปกรไทย, และธนสคสรไทยพสณปชยซ (25%) ผลตอบแทนรวมของดรชนลพนร ธบรตรรรฐบสลอสยท 1 - 3 ปล ของ
สมสคมตลสดตรสสสรหนลไล ทย (20%) ผลตอบแทนรวมของดรชนลตรสสสรหนลภล สคเอกชน Mark-to-Market ทลมพ อล รนดรบ
ควสมนสสเชสพอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดรบ A- ขนนล ไป อสยท 1 - 3 ปล (15%) และผลตอบแทนรวมของดรชนล
พรนธบรตรรรฐบสลอสยท 3 - 7 ปล ของสมสคมตลสดตรสสสรหนลไล ทย (10%)
* กสอนวรนทลพ 1 ก.พ. 2560 ใชขคสสเฉลลพยของดรชนลผลตอบแทนรวมตลสดหลรกทรรพยซ (SET TRI) ผลตอบแทนรวมของ
ดรชนลพนร ธบรตรรรฐบสล ของสมสคมตลสดตรสสสรหนลไล ทย และอรตรสดอกเบลยล เงปนฝสกประจสส 1 ปล เฉลลยพ ของธนสคสร
กรท งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยซ และไดขเชสพอมตสอกรบดรชนลชลวรดปร จจทบรนตรงล แตสวรนทลพ 1 ก.พ.
2560
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
24.00%
20.00%

20.54%

% ตสอปล

16.00% 13.28%
12.00%

8.11%

8.00%

4.32%

4.00%

8.26%

6.75% 7.04%
2.81% 3.56%

0.13%

0.00%

-0.23%

-4.00%
-8.00%

12.40%

12.36%

2555

2556

-2.65%
2557

2558

0.78%
-0.69%

-1.38%

-4.02%

5.54%

-5.05%
2559

กองททน

2560

2561

2562

2563

2564

ดวชนทชทวน ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดจาเนกนงานตวงน แตมวนว จวดตวงน กองททนจนถซงววนทจาการสทดทขายของปท ปฏกทกนนวนน

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล คสอ -15.56%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมสครบ 5 ปล จะแสดงคสสทลเพ กปดขนนล นรบตรงล แตสจรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 6.17% ตสอปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมสครบ 5 ปล จะแสดงคสสทลเพ กปดขนนล นรบตรงล แตสจรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสอพ ใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Moderate Allocation

KBLRMF
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 31 พฤษภสคม 2565
YTD
KBLRMF
-0.14
ตววชทวน ดว
0.02
ความผวนผวนของกองททน * 5.55
ความผวนผวนของตววชทวน ดว * 3.74

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

-0.29
-0.64
6.01
4.08

1.50
1.75
5.45
3.69

1.82
1.89
5.12
3.42

2.74
2.48
7.30
5.88

2.09
2.65
6.17
4.92

(%)
10 ปล * ตรงล แตสจรดตรงล *
2.88
4.73
6.08
6.32

5.41
N/A**
7.15
N/A**

หมายเหตท : * รขอยละตมอปท
** ผลตอบแทนของตววชทวน ดว ในชมวงเวลาตวงน แตมจดว ตวงน กองททนแสดงคมา N/A เนซทองจากไมมมทขอข มมลตววชทวน ดว ทททเปป นดวชนทผลตอบแทนรวม
(Total Return Index) ในชมวงระยะเวลาดวงกลมาว
วกธทการคจานวณผลการดจาเนกนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนกนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรกษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม Moderate Allocation ณ วรนทลพ 31 พฤษภสคม 2565
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KBLRMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรยเซปนตยไทลยทท 5

0.44

3.70

5.02

4.10

3.48

5.15

เปอรยเซปนตยไทลยทท 25

-0.85

2.27

2.26

2.63

2.86

4.32

เปอรยเซปนตยไทลยทท 50

-1.44

-1.25

-0.07

0.98

2.31

3.69

เปอรยเซปนตยไทลยทท 75

-2.48

-4.55

-3.66

-0.62

0.83

2.90

เปอรยเซปนตยไทลยทท 95

-3.28

-7.39

-5.91

-3.43

-2.49

2.28

5 ปล

10 ปล

Peer Percentile

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

เปอรยเซปนตยไทลยทท 5

4.01

4.00

3.86

5.61

5.80

5.49

เปอรยเซปนตยไทลยทท 25

5.61

5.41

4.48

7.41

7.21

6.68

เปอรยเซปนตยไทลยทท 50

6.98

6.83

5.87

9.24

8.63

8.13

เปอรยเซปนตยไทลยทท 75

8.99

8.36

7.15

10.60

10.28

9.77

เปอรยเซปนตยไทลยทท 95

11.95

10.68

8.87

14.16

12.24

11.57

KBLRMF
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ขขอมมลอสนพ ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปร นผล

ไมมจาม ยเงกนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนซ

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วรนทลจพ ดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

19 ธวนวาคม 2544

ขนสดกองททน
มมลคสสหนสวยลงททน (NAV)
ซสททอกล ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทท
น น.
นทจาการ เวลา
น. - 15.30

7,560.71 ลขานบาท
29.4108 บาท/หนมวย

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

500
มมลคมบาท
าขวนน ตจทาของการซซอน ครวงน แรก
มม500
ลคมาบาท
ขวนน ตจทาของการซซอน ครวงน ถวดไป
ทจาการ เวลา
ววททนกทจววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคมาขวนน ตจทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนน ตจทา

ไมมกาจ หนด
5,000 ลขานบาท

าการอน เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทจนาทจการซซ
500 บาท
500 บาท
ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
ไมมกาจ หนด

ระยะเวลาการรวบเงกนคมาขายคซน

T+3 คซอ 3 ววนทจาการหลวงจากววนทจารายการขายคซน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยยสนก รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอพ ผมขจรดกสรกองททน

คทณภารดท มทณทสทก ธกธ และคทณจรกยา พกมลไพบมลยย (ผมจข ดว การกองททนมวลตกแอสเซท), เรกมท บรกหาร 4 มกราคม
2564

อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท เทมากวบ 116.01%

KBLRMF

(กรณทกองททนจวดตวงน ไมมถงซ 1 ปท จะแสดงคมาตวงน แตมจดว ตวงน กองททน)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซสอล คสน

KBLRMF

ธนาคารกสกกรไทย จจากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทกสโกข จจากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮขาสย จจากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสกน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จจากวด (มหาชน)
บรกษวท เมซองไทยประกวนชทวกต จจากวด (มหาชน)
บรกษวท หลวกทรวพยย บทยอนดย จจากวด
บรกษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรกษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซซอน ขายหนมวยลงททน ฟกนโนมทนา จจากวด
บรกษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซซอน ขายหนมวยลงททน โรโบเวลธย จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย เอปกซยสปรกง จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย กสกกรไทย จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เกทยรตกนาคกนภวทร จจากวด(มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วกคเคอรยส (ประเทศไทย) จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท น จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณกชยย จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสกน จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย พาย จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนซมา จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกลลกป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เมอรยชทนว พารยทเนอรย จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ไอรมา จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรยชทนว พารยทเนอรย จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จจากวด
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บรกษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซซอน ขายหนมวยลงททน เวปลธย เมจกก จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซซอน ขายหนมวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จจากวด
บรกษวทฮวทวเซมงเฮง โกลดย ฟกวเจอรยส จจากวด
ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชลชล วน /
รของเรลยน

บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสกกรไทย จจากวด
ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสกกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธกน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลอพ สจกสอใหขเกปด
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนซ

เนซทองจากกองททนอาจลงททนในหนมวยลงททนของกองททนรวมซซงท อยมภม ายใตขการบรกหารของบรกษวทจวดการไดขไมม
จจากวดอวตราสมวน ดวงนวนน บรกษวทจวดการจะจวดใหขมทระบบงานทททปอข งกวนธทรกรรมทททอาจกมอใหขเกกดความขวดแยขง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกกดจากนโยบายการลงททนทททเปก ดใหขมทการลงททนในกองททนรวมภายใตขการบรกหาร
จวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพซทอใหขเกกดประโยชนยสงม สทดแกมผถมข ซอหนมวยลงททนของทวงน กองททนรวมตขนทางและ
กองททนรวมปลายทาง คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกมอใหขเกกดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน

กองททนสงวนสกทธกททจะไมมเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนกวบหรซอเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรกกา พลเมซองสหรวฐอเมรกกา หรซอผมทข ทมทถทกนฐานอยมใม นสหรวฐอเมรกกา หรซอบทคคลซซงท
โดยปกตกมทถทกนทททอยมใม นสหรวฐอเมรกกา รวมถซงกองทรวพยยสนก ของบทคคลดวงกลมาวและบรกษวทหรซอ
หขางหทนข สมวนซซงท จวดใหขมทขนซ น และดจาเนกนกกจกรรมในสหรวฐอเมรกกา

กสรเปลลยพ นแปลงมมลคสสขรนล ตสพสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคมาขวนน ตจทาของการสวทงซซอน ครวงน ถวดไป บรกษวทจวดการจะคจานซงถซงประโยชนยของผมข
สรพงซสอล ครรลงถรดไป
ถซอหนมวยลงททนเปป นสจาควญ โดยบรกษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจขงใหขผถมข ซอหนมวยลง
ททนทราบลมวงหนขาอยมางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคมาขวนน ตจทาของการสวทงซซอน ครวงน ถวดไป คจา
อธกบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขขอมมลดวงกลมาว ผมานเวปบไซตยของ
บรกษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผถมข ซอหนมวยลงททนสามารถใชขประโยชนยจากขขอมมลในการตวดสกนใจ
- การลงททนในหนมวยลงททนไมมใชมการฝากเงกน รวมทวงน ไมมไดขอยมภม ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงกนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมลข งททนอาจไมมไดขรบว เงกนลงททนคซนเตปมจจานวน
- ไดขรบว อนทมตว กจดว ตวงน และอยมภม ายใตขการกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต
- การพกจารณารมางหนวงสซอชทชน วนในการเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนรวมนทมน กไดขเปป นการแสดงวมาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถซง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสซอชทชน วนของกองททนรวม หรซอ ไดขประกวนราคาหรซอผลตอบแทนของหนมวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงน นท น บรกษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสซอชทชน วนสมวนสรทปขขอมมลสจาควญ ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผกดชอบในการดจาเนกนการของกองททนรวมและขอรวบรองวมาขขอมมลดวงกลมาวถมกตของ ไมมเปป นเทปจ
และไมมทาจ ใหขผอมข ทซนสจาควญผกด
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คสสอธปบสยเพปมพ เตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพกจารณาจากอวนดวบความนมาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท น โดยพกจารณาจากผลการดจาเนกนงานทททผาม นมาและฐานะการเงกน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท น
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นมาลงททน

ระดวบทททตทาจ กวมา
นมาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชจาระหนทไน ดขตามกจาหนด

ตจทากวมา
BBB

ตจทากวมา
BBB(tha)

ตจทากวมา
Baa

ตจทากวมา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชจาระหนทไน ดขตามกจาหนด

อวนดวบเครดกตสมงทททสดท มทความเสททยงตจทาทททสดท ทททจะไมมสามารถชจาระหนท น
ไดขตามกจาหนด
อวนดวบเครดกตรองลงมาและถซอวมามทความเสททยงตจทามากทททจะไมมสามารถ
ชจาระหนทไน ดขตามกจาหนด
ความเสททยงตจทาทททจะไมมสามารถชจาระหนทไน ดขตามกจาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนลล เกกดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยน ซซงท ขซนน กวบปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงน ในและตมางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจน ะเปลททยนแปลงในทกศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยน เชมน หากอวตราดอกเบทยน ในตลาดเงกนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซนน อวตราดอกเบทยน ของตราสารหนททน ทออกใหมมกปจะสมงขซนน ดขวย ดวงนวนน ราคา
ตราสารหนททน ทออกมากมอนหนขาจะมทการซซอน ขายในระดวบราคาทททตทาจ ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนก ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชกญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองททนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวมา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คมาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพกทมขซนน หรซอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงน ในและตมางประเทศ เปป นตขน ซซงท พกจารณาไดขจากคมา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาม SD สมง แสดงวมากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสลยพ งจสกกสรเปลลยพ นแปลงของอรตรสแลกเปลลยพ น (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตมอมมลคมาของหนมวยลงททน เชมน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงกนดอลลารยในชมวงทททเงกนบาทอมอน แตมขายทจากจาไรในชมวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดขเงกนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชมวงทททบาทแขปงและขายทจากจาไรในชมวงทททบาทอมอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขซนน กวมาเดกมดขวยเชมนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครซอท งมซอสจาควญในการบรกหารความเสททยงดวง
กลมาว ซซงท ทจาไดขดงว ตมอไปนท น
- ปข องกรนควสมเสลยพ งทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมลข งททนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สมวนการปของกวนความเสททยงไวขอยมางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซนน อยมกม บว ดทลยพกนกจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพกจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรซอไมม
- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมอการดจาเนกนงาน ฐานะทางการเงกน
หรซอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลมาว กองททนอาจมทผลการดจาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกกดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลมาวอาจมทผลการดจาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมซอง
เศรษฐกกจ สวงคม เปป นตขน กองททนดวงกลมาวอาจมทผลการดจาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรกมาณการซซอน ขายทรวพยยสนก ของกองททน
โดยคจานวณจากมมลคมาทททตทาจ กวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซซอน ทรวพยยสนก กวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยยสนก ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผมานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคมาทรวพยยสนก สททธกเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวน ดว ซซงท สะทขอนใหขเหปนถซง
ประสกทธกภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวน ดว ของกองททนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวน ดว มากนขอยเพทยงใด เชมน หากกองททนรวมมทคาม
TE ตจทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวน ดว ในอวตราทททตทาจ ดวงนวนน กองททนรวมนทจน งซ มทประสกทธกภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอกง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาม TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวน ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน

KBLRMF

15 / 15

