KFIRMF

กองทุนเปดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)

ใบรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สําหรับกองทุนเปดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFIRMF)

ขาพเจาไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน คําเตือนทีส่ าํ คัญ ความเสีย่ งของกองทุน และขอมูลอืน่ ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 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

KFIRMF

กองทุนเปดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)

ใบรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สําหรับกองทุนเปดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFIRMF)

ขาพเจาไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน คําเตือนทีส่ าํ คัญ ความเสีย่ งของกองทุน และขอมูลอืน่ ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 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....................................................
สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย

รองรรบกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565

หนรงสสอชลชล วนสสวนสรท ปขขอมมลสสสครญ
บรปษรทหลรกทรรพยยจรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
กสรเขขสรสวมตสอตขสนททจรปต : ไดขรรบกสรรรบรอง CAC

กองททนเปป ดเค ตรสสสรหนลเล พสอพ กสรเลลยล งชลพ
K Fixed Income RMF
KFIRMF
• กองททนรวมตรสสสรหนลล
• กองททนรวมเพสอพ กสรเลลยล งชลพ (RMF)
• ไมสมกล สรลงททนในตสสงประเทศ

คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลลพ งททน
คสสธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนพ ๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองททน RMF ทททลงททนในตราสารหนทภน าครวฐและภาคเอกชน และเงงนฝากในประเทศ
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซอน ขายลลวงหนขาเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
• กองททนจะไมลลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซอน ขายลลวงหนขาแฝง (Structured Note) อซทนนอกเหนซอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซซอน ขายลลวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนททน ทผอมข อกมทสทง ธงในการบวงควบไถล
ถอนคซนกลอนกกาหนด (callable) หรซอตราสารหนททน ทผถมข ซอมทสทง ธงเรทยกใหขผอมข อกชการะหนทคน ซนกลอนกกาหนด (puttable) โดยมท
การกกาหนดผลตอบแทนไวขอยลางแนลนอนหรซอเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบทยน ของสถาบวนการเงงนหรซออวตรา
ดอกเบทยน อซทน และไมลมทการกกาหนดเงซทอนไขการจลายผลตอบแทนทททอาข งองงกวบปว จจวยอขางองงอซทนเพงทมเตงม
กลยททธยในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มทงล หววงใหขผลประกอบการเคลซทอนไหวตามดวชนทชทวน ดว และในบางโอกาสอาจสรขางผลตอบแทนสมงกวลาดวชนทชทวน ดว
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมลข งททนทททตอข งการลงททนระยะยาวเพซทอใชขในววยเกษท ยณ โดยผมลข งททนจะไดขรบว สงทธงประโยชนนทางภาษท เมซทอปฏงบตว งตาม
เงซทอนไขการลงททน
• ผมลข งททนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวลาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากวลาหทนข ไดข
กองททนรวมนลไล มสเหมสะกรบใคร
• ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจกานวนเงงนทททแนลนอน หรซอรวกษาเงงนตขนใหขอยมคล รบ
• ผมลข งททนทททตอข งการลงททนเฉพาะในตราสารหนททน ทมทคณ
ท ภาพดทสภาพคลลองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตกทา เนซทองจากกองททนรวมนทไน มลถกม จกากวดโดยกฎเกณฑนใหขตอข งลงททนในทรวพยนสนง ดวงกลลาวเชลนเดทยวกวบกองททนรวม
ตลาดเงงน
ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลยพ งของกองททนนลล
- อสสนหนวงสซอชทชน วนฉบวบเตปม หรซอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ
- อยสสลงททนหากไมลเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดน ทพอ
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คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลสพ สส ครญ
• กองททนนทไน มลไดขถกม จกากวดโดยกฎเกณฑนใหขตอข งลงททนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตกทาเชลนเดทยวกวบกองททนรวมตลาดเงงน เชลน อาจมท
การลงททนในตราสารหนททน ทมทสภาพคลลองตกทา ซซงท อาจไมลสามารถซซอน ขายตราสารหนทไน ดขในเวลาทททตอข งการหรซอในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนน
จซงอาจมทความเสททยงสมงกวลากองททนตลาดเงงน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซอน ขายลลวงหนขาเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงททน ทกาใหขกองททนนทมน ทความเสททยงมากกวลา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยนอาข งองงโดยตรง เนซทองจากใชขเงงนลงททนในจกานวนทททนอข ยกวลาจซงมทกาก ไร/ขาดททนสมงกวลาการลงททนใน
หลวกทรวพยนอาข งองงโดยตรง
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซอน ขายลลวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนททน ทผอมข อกมท
สงทธงในการบวงควบไถลถอนคซนกลอนกกาหนด (callable) หรซอตราสารหนททน ทผถมข ซอมทสทง ธงเรทยกใหขผอมข อกชการะหนทคน ซนกลอนกกาหนด (puttable)
ซซงท มทความเสททยงมากกวลาการลงททนในตราสารหนททน ทวว ไป
• ผมลข งททนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสงทธงประโยชนนทางภาษท ททระบทไวขในคมมล ซอการลงททนในกองททนรวมเพซทอการเลทยน งชทพ
• ผมถข ซอหนลวยลงททนของกองททน RMF จะไมลไดขรบว สงทธงประโยชนนทางภาษท หากไมลปฏงบตว งตามเงซทอนไขการลงททนและจะตของคซนสงทธง
ประโยชนนทางภาษท ททเคยไดขรบว และเงงนเพงทมตามมาตรา 27 แหลงประมวลรวษฎากรดขวย
• หนลวยลงททนของกองททน RMF นทจน ะนกาไปจกาหนลาย,จลาย,โอน,จกานกาหรซอนกาไปเปป นประกวนมงไดข
• ในกรณทททมทแนวโนขมวลาจะมทการขายคซนหนลวยลงททนเกงนกวลา 2 ใน 3 ของจกานวนหนลวยลงททนทททจาก หนลายไดขแลขวทวงน หมด บรงษวทจวดการ
อาจใชขดลท ยพงนงจในการเลงกกองททนรวม และอาจยกเลงกคกาสวทงซซอน ขายหนลวยลงททนทททไดขรบว ไวขแลขวหรซอหยทดรวบคกาสวทงดวงกลลาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลยพ งทลสพ สส ครญ
ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (credit risk)
credit rating ตาม
national credit rating

ตกทา

สมง

อวนดวบความนลาเชซทอถซอสลวนใหญลของกองททน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสพสกวสส BBB

unrated

หมายเหตท : แรเงากรณทททกองททนลงททนในอวนดวบความนลาเชซทอถซอ (credit rating) นวนน เกงนกวลา 20% ของ NAV

ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยย (market risk)
อายทเฉลททยของทรวพยนสนง
ทททลงททน
ความผวนผวนของ
ผลการดกาเนงนงาน (SD)

ตกทา

ตสพสกวสส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปล

1 ปล ถถง 3 ปล
(2.26 ปล )

สมง
3 ปล ถถง 5 ปล

มสกกวสส 5 ปล

ตกทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนถพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนซทงมากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนถพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซทงมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตกทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปมพ เตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลลพ งททน
อซทน ๆ : 0.04%
เงงนฝาก
หรซอตราสารเททยบเทลาเงงนฝาก
: 1.05%
หทนข กมข ตวตวแลกเงงน
หรซอตราสารหนททน ทออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน
: 7.66%
ตราสารหนททน ทสถาบวนการเงงนเปป นผมอข อก
ผมรข บว รอง ผมรข บว อาววล ผมสข ลวกหลวง
หรซอผมคข านก ประกวน : 12.17%
พวนธบวตรหรซอตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคกาน ประกวน
: 18.53%

กลทสมตรสสสรหนลทล มลพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
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
หทนข กมข ตวตวแลกเงงน หรซอตราสารหนททน ทออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน
เงงนฝาก หรซอตราสารเททยบเทลาเงงนฝาก
อซทน ๆ

(% NAV)

หทนข กมข ตวตวแลกเงงน
หรซอตราสารหนททน ทออกโดยบรงษวทเอกชน
: 60.55%

(% NAV)
60.55%
18.53%
12.17%
7.66%
1.05%
0.04%

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

หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรหนลทล มลพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
พวนธบวตรธนาคารแหลงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
บจก.นกาน ตาลมงตรผล (MPSC) (A)
บมจ.องนโดรามา เวนเจอรนส (IVL) (AA-)
บมจ. กวลฟน เอปนเนอรนจท ดทเวลลอปเมนทน (GULF) (A-)

(% NAV)
9.26%
8.04%
7.24%
6.33%
6.16%

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

KFIRMF

5 / 14

นสสล หนรกกสรลงททนตสมอรนดรบควสมนสสเชสพอถสอ
ตรสสสรหนลใล นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

21.29%

อวนดวบเครดงต

AA/AA(tha)

7.70%

A/A(tha)

59.59%

BBB/BBB(tha)

11.40%

ตกทากวลา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565
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คสสธรรมเนลยม
* คลาธรรมเนทยมมทผลกระทบตลอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนน คทณควรพงจารณาการเรทยกเกปบคลาธรรมเนทยมดวงกลลาวกลอนการลงททน *

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจรปง % ตสอปล ของ NAV

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตสอปล ของ NAV)
คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกกองททน

สมงสทดไมลเกงน 1.3589

1.40
1.20

สมงสทดไมลเกงน 1.0700

1.00

สมงสทดไมลเกงน 0.8025

0.80
0.60

เกปบจรงง 0.6499
เกปบจรงง 0.4815

0.40
0.20
0.00

เกปบจรงง 0.0300

การจวดการ

สมงสทดไมลเกงน 0.1070 เกปบจรงง 0.1284 สมงสทดไมลเกงน 0.1284

ผมดข แม ลผลประโยชนน

นายทะเบทยน

เกปบจรงง 0.0100

คลาใชขจลายอซทนๆ

รวมคลาใชขจลาย

หมายเหตท : - คลาใชขจาล ยอซทนๆ เปป นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาล สทดของกองททน
- คลาธรรมเนทยมดวงกลลาวรวมภาษทมลม คลาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรซอภาษทอทซนใดแลขว

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอล ขสย)
รสยกสร
คลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงททน (Front-end Fee)
คลาธรรมเนทยมการรวบซซอน คซนหนลวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสทดไมสเกปน
ไมลมท

เกปบจรปง
ไมลมท

2.00%

ยกเวขน

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คลาธรรมเนทยมการโอนหนลวยลงททน
คลาธรรมเนทยมอซทนๆ

ไมลมท

ไมลมท

ตามทททจาล ยจรงง

หมายเหตท : คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
กรณทททเปป นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสงกรไทย : ปว จจทบนว ไมลเรทยกเกปบคลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อซทน : อวตราไมลเกงน 1.00% ของมมลคลาหนลวยลงททนของววนทกาการลลาสทดกลอนววนทการายการสวบเปลททยนหนลวยลงททน
ปว จจทบนว เรทยกเกปบคลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคลาหนลวยลงททนของววนทกาการลลาสทดกลอนววนทการายการสวบเปลททยนหนลวยลงททน

KFIRMF
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดกาเนงนการในอดทต มงไดขเปป นสงทงยซนยวนถซงผลการดกาเนงนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ คสสเฉลลพยของดรชนลพนร ธบรตรรรฐบสลอสยทนขอยกวสสเทสสกรบ 10 ปล ของ
สมสคมตลสดตรสสสรหนลไล ทย (50%) ดรชนลตรสสสรหนลภล สคเอกชน Mark-to-Market ทลมพ อล รนดรบควสมนสสเชสพอถสอของผมข
ออกตรสสสรอยมสในระดรบ A- ขถนล ไป อสยท 1 - 3 ปล (25%) และอรตรสดอกเบลยล เงปนฝสกประจสส 1 ปล เฉลลพยประเภท
บทคคลธรรมดสวงเงปน 1 ลขสนบสท ของธนสคสรกรท งเทพ, ธนสคสรกสปกรไทย, และธนสคสรไทยพสณปชยย (25%)
* กสอนวรนทลพ 16 ต.ค.63 ใชขคสสเฉลลพยของดรชนลพนร ธบรตรรรฐบสลอสยท 1-3 ปล ของสมสคมตลสดตรสสสรหนลไล ทย (50%)
ดรชนลตรสสสรหนลภล สคเอกชน Mark-to-Market ทลมพ อล รนดรบควสมนสสเชสพอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดรบ A- ขถนล ไป
อสยท 1-3 ปล (25%) และอรตรสดอกเบลยล เงปนฝสกประจสส 1 ปล เฉลลพยของธนสคสรกรท งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และ
ธนสคสรไทยพสณปชยย (25%) และไดขเชสอพ มตสอกรบดรชนลชลวรดปร จจทบรนตรงล แตสวรนทลพ 16 ต.ค.63
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
6.00%

5.54%

5.00%
4.10%

% ตสอปล

4.00%
3.00%

3.52%

3.07% 2.97%
2.04%

2.00%

3.30%

3.24%
2.51%

2.24%

2.25%

1.45% 1.50%

1.12%

1.00%
0.00%

2.96%
1.81%

1.43%

2.33%
1.14%
0.25%

2555

2556

2557

2558

2559

กองททน

2560

2561

2562

2563

2564

ดวชนทชทวน ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดกาเนงนงานตวงน แตลวนว จวดตวงน กองททนจนถซงววนทกาการสทดทขายของปท ปฏงทงนนวนน

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล คสอ -2.51%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมสครบ 5 ปล จะแสดงคสสทลเพ กปดขถนล นรบตรงล แตสจรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.83% ตสอปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมสครบ 5 ปล จะแสดงคสสทลเพ กปดขถนล นรบตรงล แตสจรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสอพ ใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Mid Term General Bond

KFIRMF
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 31 พฤษภสคม 2565
YTD
KFIRMF
-1.31
ตววชทวน ดว
-1.59
ความผวนผวนของกองททน * 1.20
ความผวนผวนของตววชทวน ดว * 1.52

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

-1.28
-1.50
1.41
1.85

-1.30
-1.60
1.12
1.40

-0.62
-1.09
0.97
1.13

1.29
0.99
1.03
0.83

1.52
1.31
0.83
0.66

(%)
10 ปล * ตรงล แตสจรดตรงล *
2.17
2.29
0.74
0.99

2.20
2.81
1.14
1.88

หมายเหตท : * รขอยละตลอปท
วงธทการคกานวณผลการดกาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม Mid Term General Bond ณ วรนทลพ 31 พฤษภสคม 2565
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KFIRMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรนเซปนตนไทลนทท 5

-0.19

-0.09

0.58

1.93

1.91

2.44

เปอรนเซปนตนไทลนทท 25

-0.63

-0.54

-0.04

1.30

1.49

2.18

เปอรนเซปนตนไทลนทท 50

-0.81

-0.70

-0.28

1.21

1.34

2.07

เปอรนเซปนตนไทลนทท 75

-0.98

-0.98

-0.71

0.72

1.02

1.81

เปอรนเซปนตนไทลนทท 95

-1.47

-2.01

-1.88

0.42

0.66

1.40

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

5 ปล

10 ปล

Peer Percentile
เปอรนเซปนตนไทลนทท 5

0.54

0.43

0.35

0.62

0.53

0.60

เปอรนเซปนตนไทลนทท 25

0.86

0.64

0.52

0.86

0.69

0.71

เปอรนเซปนตนไทลนทท 50

1.05

0.83

0.67

1.07

0.87

0.79

เปอรนเซปนตนไทลนทท 75

1.32

1.04

0.84

1.22

0.98

0.93

เปอรนเซปนตนไทลนทท 95

1.85

1.52

1.52

1.44

1.13

1.32

KFIRMF
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ขขอมมลอสนพ ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปร นผล

ไมลจาล ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วรนทลจพ ดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

19 ธวนวาคม 2544

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

9,756.37 ลขานบาท
15.6025 บาท/หนลวย

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

500
มมลคลบาท
าขวนน ตกทาของการซซอน ครวงน แรก
มม500
ลคลาบาท
ขวนน ตกทาของการซซอน ครวงน ถวดไป
ทกาการ เวลา
ววททนกทกววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคลาขวนน ตกทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนน ตกทา

ไมลกาก หนด
88,888 ลขานบาท

าการอน เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทกนาทกการซซ
500 บาท
500 บาท
ททกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
ไมลกาก หนด

ระยะเวลาการรวบเงงนคลาขายคซน

T+2 คซอ 2 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายคซน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคลาทรวพยนสนง รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอพ ผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KFIRMF

คทณทรงพร สซบสายไทย (ผมจข ดว การกองททนตราสารหนท)น , เรงมท บรงหาร 11 มกราคม 2557

ยขอนหลวง 1 ปท เทลากวบ 81.71%
(กรณทกองททนจวดตวงน ไมลถงซ 1 ปท จะแสดงคลาตวงน แตลจดว ตวงน กองททน)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซสอล คสน

KFIRMF

ธนาคารกสงกรไทย จกากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จกากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดน แอนดน เฮขาสน จกากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จกากวด (มหาชน)
บรงษวท เมซองไทยประกวนชทวงต จกากวด (มหาชน)
บรงษวท หลวกทรวพยน บทยอนดน จกากวด
บรงษวท หลวกทรวพยน เมยนแบงกน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรงษวท หลวกทรวพยนนายหนขาซซอน ขายหนลวยลงททน ฟงนโนมทนา จกากวด
บรงษวท หลวกทรวพยนนายหนขาซซอน ขายหนลวยลงททน โรโบเวลธน จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยน กรทงไทย เอปกซนสปรงง จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยน กรทงศรท จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน กสงกรไทย จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน เกทยรตงนาคงนภวทร จกากวด(มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน โกลเบลปก จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยน เคจทไอ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน เคททบทเอสทท จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยน ดทบทเอส วงคเคอรนส (ประเทศไทย) จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยน ทรทนทตท น จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยน ไทยพาณงชยน จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยน ธนชาต จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน โนมมระ พวฒนสงน จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน บววหลวง จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน พาย จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน ฟงนวนซลา จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยน ฟงนวนเซทย ไซรวส จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน ฟงลลงป (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน เมอรนชทนว พารนทเนอรน จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน ยมโอบท เคยนเฮทยน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน แลนดน แอนดน เฮาสน จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน หยวนตขา (ประเทศไทย) จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยน อารนเอชบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน เอเซทย พลวส จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยน ไอ วท โกลบอล จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยน ไอรลา จกากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททน เมอรนชทนว พารนทเนอรน จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททน เอเชทย เวลทน จกากวด
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บรงษวทหลวกทรวพยนนายหนขาซซอน ขายหนลวยลงททน เวปลธน เมจงก จกากวด
บรงษวทหลวกทรวพยนนายหนขาซซอน ขายหนลวยลงททน แอสเซนดน เวลธน จกากวด
บรงษวทฮวทวเซลงเฮง โกลดน ฟงวเจอรนส จกากวด
ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชลชล วน /
รของเรลยน

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

ธทรกรรมทลอพ สจกสอใหขเกปด
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกลอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนนไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมลเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนกวบหรซอเพซทอประโยชนนของประเทศ
สหรวฐอเมรงกา พลเมซองสหรวฐอเมรงกา หรซอผมทข ทมทถทงนฐานอยมใล นสหรวฐอเมรงกา หรซอบทคคลซซงท
โดยปกตงมทถทงนทททอยมใล นสหรวฐอเมรงกา รวมถซงกองทรวพยนสนง ของบทคคลดวงกลลาวและบรงษวทหรซอ
หขางหทนข สลวนซซงท จวดใหขมทขนซ น และดกาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

กสรเปลลยพ นแปลงมมลคสสขรนล ตสพสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคลาขวนน ตกทาของการสวทงซซอน ครวงน ถวดไป บรงษวทจวดการจะคกานซงถซงประโยชนนของผมข
สรพงซสอล ครรลงถรดไป
ถซอหนลวยลงททนเปป นสกาควญ โดยบรงษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจขงใหขผถมข ซอหนลวยลง
ททนทราบลลวงหนขาอยลางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคลาขวนน ตกทาของการสวทงซซอน ครวงน ถวดไป คกา
อธงบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขขอมมลดวงกลลาว ผลานเวปบไซตนของ
บรงษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผถมข ซอหนลวยลงททนสามารถใชขประโยชนนจากขขอมมลในการตวดสงนใจ
- การลงททนในหนลวยลงททนไมลใชลการฝากเงงน รวมทวงน ไมลไดขอยมภล ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงงนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมลข งททนอาจไมลไดขรบว เงงนลงททนคซนเตปมจกานวน
- ไดขรบว อนทมตว งจดว ตวงน และอยมภล ายใตขการกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารลางหนวงสซอชทชน วนในการเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนรวมนทมน งไดขเปป นการแสดงวลาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถซง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสซอชทชน วนของกองททนรวม หรซอ ไดขประกวนราคาหรซอผลตอบแทนของหนลวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงน นท น บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสซอชทชน วนสลวนสรทปขขอมมลสกาควญ ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผงดชอบในการดกาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวลาขขอมมลดวงกลลาวถมกตของ ไมลเปป นเทปจ
และไมลทาก ใหขผอมข ทซนสกาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปมพ เตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพงจารณาจากอวนดวบความนลาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพงจารณาจากผลการดกาเนงนงานทททผาล นมาและฐานะการเงงน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยลอ ดวงตลอไปนท น
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นลาลงททน

ระดวบทททตทาก กวลา
นลาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมลสามารถชการะหนทไน ดขตามกกาหนด

ตกทากวลา
BBB

ตกทากวลา
BBB(tha)

ตกทากวลา
Baa

ตกทากวลา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมลสามารถชการะหนทไน ดขตามกกาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตกทาทททสดท ทททจะไมลสามารถชการะหนท น
ไดขตามกกาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถซอวลามทความเสททยงตกทามากทททจะไมลสามารถ
ชการะหนทไน ดขตามกกาหนด
ความเสททยงตกทาทททจะไมลสามารถชการะหนทไน ดขตามกกาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนลล เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยน ซซงท ขซนน กวบปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงน ในและตลางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจน ะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยน เชลน หากอวตราดอกเบทยน ในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซนน อวตราดอกเบทยน ของตราสารหนททน ทออกใหมลกปจะสมงขซนน ดขวย ดวงนวนน ราคา
ตราสารหนททน ทออกมากลอนหนขาจะมทการซซอน ขายในระดวบราคาทททตทาก ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยนสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวลากองททนรวมทททมท portfolio duration ตกทากวลา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คลาของหลวกทรวพยนททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขซนน หรซอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงน ในและตลางประเทศ เปป นตขน ซซงท พงจารณาไดขจากคลา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาล SD สมง แสดงวลากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยนสงม
- ควสมเสลยพ งจสกกสรเปลลยพ นแปลงของอรตรสแลกเปลลยพ น (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตลอมมลคลาของหนลวยลงททน เชลน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารนในชลวงทททเงงนบาทอลอน แตลขายทกากกาไรในชลวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชลวงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชลวงทททบาทอลอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขซนน กวลาเดงมดขวยเชลนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครซอท งมซอสกาควญในการบรงหารความเสททยงดวง
กลลาว ซซงท ทกาไดขดงว ตลอไปนท น
- ปข องกรนควสมเสลยพ งทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมลข งททนไมลมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สลวนการปของกวนความเสททยงไวขอยลางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซนน อยมกล บว ดทลยพงนงจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพงจารณาวลาจะปของกวนความเสททยงหรซอไมล
- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถพง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณนททสงล ผลกระทบตลอการดกาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรซอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลลาว กองททนอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนถพง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณนททสงล ผลกระทบตลออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลลาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนถพง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณนททสงล ผลกระทบตลอประเทศดวงกลลาว เชลน การเมซอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปป นตขน กองททนดวงกลลาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวลา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซซอน ขายทรวพยนสนง ของกองททน
โดยคกานวณจากมมลคลาทททตทาก กวลาระหวลางผลรวมของมมลคลาการซซอน ทรวพยนสนง กวบผลรวมของมมลคลาการขายทรวพยนสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผลานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคลาทรวพยนสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสลวนตลางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวน ดว ซซงท สะทขอนใหขเหปนถซง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวน ดว ของกองททนรวมวลามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวน ดว มากนขอยเพทยงใด เชลน หากกองททนรวมมทคาล
TE ตกทา แสดงวลา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวน ดว ในอวตราทททตทาก ดวงนวนน กองททนรวมนทจน งซ มทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาล TE สมง แสดงวลาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวน ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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