KPROPIRMF

กองทุนเปดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ

ใบรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สําหรับกองทุนเปดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ (KPROPIRMF)

ขาพเจาไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน คําเตือนทีส่ าํ คัญ ความเสีย่ งของกองทุน และขอมูลอืน่ ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูใ นหนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเค Property Infra Flexible เพือ่ การเลีย้ งชีพ รวมทัง้ ไดศกึ ษาเงือ่ นไข
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
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.................................................................................................
(ผูลงทุน)
วันที่....................................................
สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย

รองรรบกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565

หนรงสสอชลชล วนสสวนสรท ปขขอมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค Property Infra Flexible เพสอพ กสรเลลยล งชลพ
K Property Infrastructure Flexible RMF
บรปษรทหลรกทรรพยยจรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
KPROPIRMF
กสรเขขสรสวมตสอตขสนททจรปต : ไดขรรบกสรรรบรอง CAC

• กองททนรวมผสม
• กองททนรวมเพสอพ กสรเลลยล งชลพ (RMF)
• กองททนทลมพ นล โยบสยเปป ดใหขมกล สรลงททนในกองททนรวมอสนพ ภสยใตขบลจ.เดลยวกรน
• มลควสมเสลยพ งทรงล ในและตสสงประเทศ

กองททนนลลล งททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมทลเพ กลยพ วขของกรบอสรงหสรปมทรรพยย และ/หรสอโครงสรขสงพสนล ฐสน
จจงมลควสมเสลยพ งทลผพ มขลงททนอสจสมญเสลยเงปนลงททนจสสนวนมสก
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลลพ งททน
คสสธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนพ ๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองททนมทนโยบายลงททนในหลวกทรวพยยหรรอตราสารทวงท ในและตตางประเทศทททเกททยวขของกวบกลทมต ธทรกกจอสวงหารกมทรวพยย
และ/หรรอกลทมต กกจการโครงสรขางพรนท ฐาน รวมกวนโดยเฉลททยในรอบระยะเวลาบวญชทไมตนอข ยกวตารขอยละ 80 ของมมลคตา
ทรวพยยสนก สททธกของกองททน
• กองททนอาจมทการลงททนในตตางประเทศโดยเฉลททยในรอบระยะเวลาบวญชทไมตเกกนรขอยละ 79 ของมมลคตาทรวพยยสนก สททธก
ของกองททนและกองททนอาจลงททนในสวญญาซรอท ขายลตวงหนขาเพรทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนตาม
ดทลยพกนกจของผมจข ดว การกองททน
• กองททนอาจลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวม หรรอกองททนรวมอสวงหารกมทรวพยย (กอง1) หรรอหนตวยทรวสตยของ
ทรวสตยเพรทอการลงททนในอสวงหารกมทรวพยย (REITs) หรรอกองททนรวมโครงสรขางพรนท ฐานซซงท อยมภต ายใตขการจวดการของบรกษวท
จวดการไดขโดยไมตจาจ กวดอวตราสตวน
กลยททธยในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มทงต หววงใหขผลประกอบการสมงกวตาดวชนทชทวดว (Active management strategy)
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมลข งททนทททตอข งการรวบผลตอบแทนและสามารถรวบความเสททยงจากการลงททนในกลทมต ธทรกกจอสวงหารกมทรวพยยและกลทมต
กกจการโครงสรขางพรนท ฐาน
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทนข ทททกองททนลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพกทมสมงขซนท หรรอลดลงจนตจทากวตา
มมลคตาทททลงททนและทจาใหขขาดททนไดข
• ผมลข งททนทททสามารถลงททนในระยะกลางถซงระยะยาว โดยคาดหววงผลตอบแทนในระยะยาวทททดทกวตาการลงททนในตรา
สารหนททท ทวว ไป
• ผมลข งททนทททตอข งการลงททนระยะยาวเพรทอใชขในววยเกษท ยณ โดยผมลข งททนจะไดขรบว สกทธกประโยชนยทางภาษท เมรทอปฏกบตว กตาม
เงรทอนไขการลงททน
กองททนรวมนลไล มสเหมสะกรบใคร
• ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจจานวนเงกนทททแนตนอน หรรอรวกษาเงกนตขนใหขอยมคต รบ
ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนลล
- อสสนหนวงสรอชทชท วนฉบวบเตตม หรรอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรกษวทจวดการ
- อยสสลงททนหากไมตเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดท ทพอ
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คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลสพ สส ครญ
• กองททนมทนโยบายลงททนในหลวกทรวพยยหรรอตราสารทวงท ในและตตางประเทศทททเกททยวขของกวบกลทมต ธทรกกจอสวงหารกมทรวพยยและ/หรรอกลทมต
กกจการโครงสรขางพรนท ฐาน จซงอาจมทความเสททยงและความผวนผวนของราคาสมงกวตากองททนรวมทวทวไปทททมทการกระจายการลงททนในหลาย
อทตสาหกรรม
•กองททนอาจมทการลงททนในตราสารหนททท ทมทอนว ดวบความนตาเชรทอถรอตจทากวตาทททสามารถลงททนไดข (Non-Investment grade) และ/หรรอ
ตราสารหนททท ทไมตไดขรบว การจวดอวนดวบความนตาเชรทอถรอ (Unrated Securities) ผมลข งททนอาจมทความเสททยงสมงขซนท จากการไมตไดขรบว ชจาระครน
เงกนตขนและดอกเบทยท
• กองททนอาจมทการลงททนในสวญญาซรอท ขายลตวงหนขาเพรทอเพกทมประสกทธกภาพการบรกหารการลงททน (Efficient Portfolio Management)
และตราสารทททมทสญ
ว ญาซรอท ขายลตวงหนขาแฝง (Structured Notes) ทจาใหขอาจมทความเสททยงมากกวตากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยยอาข งอกง
โดยตรง เนรทองจากใชขเงกนลงททนในจจานวนทททนอข ยกวตา จซงอาจมทกาจ ไร/ขาดททนสมงกวตาการลงททนในหลวกทรวพยยอาข งอกงโดยตรง
• กองททนอาจลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวมภายใตขบรกษวทจวดการเดทยวกวนไดขโดยไมตจาจ กวดอวตราสตวน จซงอาจกตอใหขเกกดความขวด
แยขงทางผลประโยชนยอนว อาจเกกดจากนโยบายการลงททนในหนตวยลงททนภายใตขการจวดการของบรกษวทจวดการเดทยวกวน
• เนรทองจากกองททนอาจลงททนในตตางประเทศไดขโดยเฉลททยในรอบระยะเวลาบวญชทไมตเกกนรขอยละ 79 ของมมลคตาทรวพยยสนก สททธกของกอง
ททน ดวงนวนท การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองททนลงททน อาทก การเปลททยนแปลงทางการเมรองหรรอนโยบายทางการเงกน อาจสตงผล
กระทบตตอมมลคตาหนตวยลงททนของกองททนไดข รวมถซงการออกมาตรการทททอาจสตงผลใหขผลมข งททนไดขรบว เงกนคตาขายครนหนตวยลงททนลตาชขา
กวตาระยะเวลาทททกาจ หนดไวขในหนวงสรอชทชท วน
• กองททนลงททนในสวญญาซรอท ขายลตวงหนขาเพรทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพกนกจของผมจข ดว การกองททน ดวงนวนท
กองททนจซงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• ในกรณทททมทแนวโนขมวตาจะมทการขายครนหนตวยลงททนเกกนกวตา 2 ใน 3 ของจจานวนหนตวยลงททนทททจาจ หนตายไดขแลขวทวงท หมด บรกษวทจวดการ
อาจใชขดลท ยพกนกจในการเลกกกองททนรวม และอาจยกเลกกคจาสวทงซรอท ขายหนตวยลงททนทททไดขรบว ไวขแลขวหรรอหยทดรวบคจาสวทงดวงกลตาวไดข
• ผมลข งททนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสกทธกประโยชนยทางภาษท ททระบทไวขในคมมต รอการลงททนในกองททนรวมเพรทอการเลทยท งชทพ
• ผมถข รอหนตวยลงททนของกองททน RMF จะไมตไดขรบว สกทธกประโยชนยทางภาษท หากไมตปฏกบตว กตามเงรทอนไขการลงททน และจะตของครนสกทธก
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดขรบว ภายในกจาหนดเวลา มกฉะนวนท จะตของชจาระเงกนเพกทมและเบทยท ปรวบตามประมวลรวษฎากร
• หนตวยลงททนของกองททน RMF นทจท ะนจาไปจจาหนตาย,จตาย,โอน,จจานจาหรรอนจาไปเปต นประกวนมกไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลยพ งของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลยพ งทลสพ สส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดจาเนกนงาน (SD)

ตจทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตจทา

กลทมต หทนข ทททเนขนลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนจพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนซทงมากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนจพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซทงมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

สมง

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign
, กองททนรวมอสวงหารกมทรวพยย และกองทรวสตยเพรทอการลงททนในอสวงหารกมทรวพยย

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในประเทศใดประเทศหนลพง (High Country Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนซทงมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตจทา

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

สมง

> 80%

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ Singapore

ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (exchange rate risk)
ตจทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทรงล หมด/
เกสอบทรงล หมด

บสงสสวน

ดทลยพปนปจ

ไมสปของกรน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 0-100% ของเงกนลงททนในตตางประเทศ

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปมพ เตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลลพ งททน
อรทน ๆ : -1.19%
หนตวยลงททน : 0.62%
เงกนฝาก
หรรอตราสารเททยบเทตาเงกนฝาก
: 2.48%

(% NAV)

หทนข : 98.09%

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลมพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
PROPERTY FUND & REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS OR REITS FOREIGN
กองททนรวมอสวงหารกมทรวพยย และกองทรวสตยเพรทอการลงททนในอสวงหารกมทรวพยย
OTHERS-SINGAPORE
กองททนรวมโครงสรขางพรนท ฐาน - ในประเทศ
พวฒนาอสวงหารกมทรวพยย
กลทมต หลวกทรวพยยอทรน ๆ

(% NAV)
53.88%
35.27%
2.61%
2.48%
1.98%
1.87%

หมายเหตท : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565 ทวงท นท ท คทณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรททนทลมพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (AREIT.SP)
GOODMAN GROUP (GMG.AU)
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST (CT.SP)
ทรวสตยเพรทอการลงททนในสกทธกการเชตาอสวงหารกมทรวพยย CPN รทเทล โกรท (CPNREIT)
ทรวสตยเพรทอการลงททนในอสวงหารกมทรวพยยและสกทธกการเชตาอสวงหารกมทรวพยยเพรทออทตสาห
กรรมเฟรเซอรยส พรตอพเพอรยตท (TREIT)

(% NAV)
9.03%
8.80%
7.45%
7.14%
6.59%

หมายเหตท : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565 ทวงท นท ท คทณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนลยม
* คตาธรรมเนทยมมทผลกระทบตตอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนท คทณควรพกจารณาการเรทยกเกตบคตาธรรมเนทยมดวงกลตาวกตอนการลงททน *

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจรปง % ตสอปล ของ NAV

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตสอปล ของ NAV)
คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกกองททน
6.00

สมงสทดไมตเกกน 5.5854

5.00
4.00

สมงสทดไมตเกกน 3.2100

3.00

สมงสทดไมตเกกน 2.1400

2.00
1.00
0.00

เกตบจรกง 1.5269

เกตบจรกง 1.0700
เกตบจรกง 0.0241 สมงสทดไมตเกกน 0.1070 เกตบจรกง 0.0428

การจวดการ

ผมดข แม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมตเกกน 0.3210 เกตบจรกง 0.3900

นายทะเบทยน

คตาใชขจตายอรทนๆ

รวมคตาใชขจตาย

หมายเหตท : - หากกองททนลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวม หรรอกองททนรวมอสวงหารกมทรวพยย (กอง1) หรรอหนตวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงททนใน
อสวงหารกมทรวพยย (REITs) หรรอกองททนรวมโครงสรขางพรนท ฐาน ซซงท อยมภต ายใตขการบรกหารของบรกษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรกษวทจวดการจะไมต
คกดคตาธรรมเนทยมการจวดการซจาท ซขอนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยจะเปต นไปตามกรณทตวว อยตาง เชตน กองททนรวมตขนทางมท NAV 1,000 ลขานบาท โดยไดข
จวดสรรการลงททนไปยวงกองททนรวมปลายทางซซงท อยมภต ายใตขการบรกหารของบรกษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลขานบาท กองททนรวมตขนทางจะเรทยกเกตบคตา
ธรรมเนทยมการจวดการจาก (1) เงกนลงททน 900 ลขานบาทในอวตราทททกองททนรวมตขนทางกจาหนด และ (2) เงกนลงททน 100 ลขานบาทในอวตราทททกองททนรวม
ปลายทางกจาหนด เปต นตขน
- คตาใชขจาต ยอรทนๆ เปต นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาต สทดของกองททน
- คตาธรรมเนทยมดวงกลตาวรวมภาษทมลม คตาเพกทม ภาษทธรท กกจเฉพาะหรรอภาษทอทรนใดแลขว
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คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอล ขสย)
รสยกสร
คตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงททน (Front-end Fee)
คตาธรรมเนทยมการรวบซรอท ครนหนตวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสทดไมสเกปน
ไมตมท

เกปบจรปง
ไมตมท

2.00%

ยกเวขน

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คตาธรรมเนทยมการโอนหนตวยลงททน
คตาธรรมเนทยมอรทนๆ

ไมตมท

ไมตมท

ตามทททจาต ยจรกง

หมายเหตท : - หากกองททนลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวม หรรอกองททนรวมอสวงหารกมทรวพยย (กอง1) หรรอหนตวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงททนในอสวงหารกม
ทรวพยย (REITs) หรรอกองททนรวมโครงสรขางพรนท ฐาน ซซงท อยมภต ายใตขการบรกหารของบรกษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรกษวทจวดการจะไมตคกดคตาธรรมเนทยมการ
ขายและรวบซรอท ครนหนตวยลงททนซจาท ซขอนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยกองททนปลายทางจะยกเวขนการเรทยกเกตบคตาธรรมเนทยมการขายและรวบซรอท ครนหนตวยลงททนใหขกบว
กองททนตขนทาง
- คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
กรณทททเปต นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสกกรไทย : ปว จจทบนว ไมตเรทยกเกตบคตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อรทน : อวตราไมตเกกน 1.00% ของมมลคตาหนตวยลงททนของววนทจาการลตาสทดกตอนววนทจารายการสวบเปลททยนหนตวยลงททน
ปว จจทบนว เรทยกเกตบคตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคตาหนตวยลงททนของววนทจาการลตาสทดกตอนววนทจารายการสวบเปลททยนหนตวยลงททน
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดจาเนกนการในอดทต มกไดขเปต นสกทงยรนยวนถซงผลการดจาเนกนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ 1. ดรชนลผลตอบแทนรวมของกองททนรวมอสรงหสรปมทรรพยยและกอง
ทรรสตยเพสอพ กสรลงททนในอสรงหสรปมทรรพยย (PF&REIT Total Return Index) รขอยละ 50 และ 2. ดรชนล FTSE ST Real
Estate Investment Trusts Total Return SGD รขอยละ 50 ปรรบดขวยอรตรสแลกเปลลพยน เมสอพ เทลยบกรบคสสสกทลเงปนบสท
ณ วรนทลคพ สส นวณผลตอบแทน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
12.00%

9.36%

8.00%
4.00%

% ตสอปล

0.00%

2.63%

0.51%
-0.27%

-4.00%
-8.00%
-12.00%

-7.34%
2562

2563

กองททน

-11.96%

2564

ดวชนทชทวดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงท กราฟจะแสดงผลการดจาเนกนงานตวงท แตตวนว จวดตวงท กองททนจนถซงววนทจาการสทดทขายของปท ปฏกทกนนวนท

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล คสอ -30.58%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมสครบ 5 ปล จะแสดงคสสทลเพ กปดขจนล นรบตรงล แตสจรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 15.52% ตสอปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมสครบ 5 ปล จะแสดงคสสทลเพ กปดขจนล นรบตรงล แตสจรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสอพ ใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Fund of Property fund -Thai and
Foreign

KPROPIRMF

8 / 14

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 31 พฤษภสคม 2565
YTD
KPROPIRMF
-7.08
ตววชทวท ดว
-2.05
ความผวนผวนของกองททน * 10.05
ความผวนผวนของตววชทวท ดว * 8.22

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

-2.05
1.54
9.99
7.86

-5.97
-1.97
9.56
7.87

-3.83
4.04
8.54
7.71

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

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

(%)
10 ปล * ตรงล แตสจรดตรงล *
N/A
N/A
N/A
N/A

-4.89
-2.11
15.52
15.59

หมายเหตท : * รขอยละตตอปท
วกธทการคจานวณผลการดจาเนกนงานของกองททนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนกนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรกษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม Fund of Property fund -Thai and Foreign ณ วรนทลพ 31 พฤษภสคม
2565
หมสยถจง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KPROPIRMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล
10 ปล
เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

0.57

-1.68

2.02

-0.42

4.55

6.33

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

-0.69

-2.77

-1.54

-1.65

4.03

6.22

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

-1.02

-3.34

-2.93

-2.18

3.08

6.13

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

-1.38

-4.15

-3.55

-2.54

2.77

5.99

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

-2.17

-6.15

-4.64

-4.80

1.98

5.75

5 ปล

10 ปล

Peer Percentile

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

เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

7.41

7.77

7.05

14.96

12.29

11.22

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

8.09

8.61

7.97

16.15

12.85

11.22

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

8.85

8.85

8.29

16.53

13.25

11.34

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

9.61

9.55

8.49

17.02

13.78

11.47

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

12.16

11.14

9.40

17.69

14.33

11.53
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ขขอมมลอสนพ ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปร นผล

ไมตจาต ยเงกนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วรนทลจพ ดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

22 พฤศจกกายน 2562

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

384.94 ลขานบาท
8.8104 บาท/หนตวย

500 บาท
500 บาท
ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 13.30 น.

500
มมลคตบาท
าขวนท ตจทาของการซรอท ครวงท แรก
มม500
ลคตาบาท
ขวนท ตจทาของการซรอท ครวงท ถวดไป
ทจาการ เวลา
ววททนกทจววานการขายคร
น 8.30 น. - 13.30 น.
มมลคตาขวนท ตจทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนท ตจทา

ไมตกาจ หนด
2,000 ลขานบาท

าการอท เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทจนาทจการซร
500 บาท
500 บาท
ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 13.30 น.

500 บาท
ไมตกาจ หนด

ระยะเวลาการรวบเงกนคตาขายครน

T+5 ครอ 5 ววนทจาการหลวงจากววนทจารายการขายครน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคตาทรวพยยสนก รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอพ ผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KPROPIRMF

คทณธทรววฒนย บรรเจกดสททธกกลท (ผมจข ดว การกองททนตราสารททน), เรกมท บรกหาร 22 พฤศจกกายน 2562

ยขอนหลวง 1 ปท เทตากวบ 46.86%
(กรณทกองททนจวดตวงท ไมตถงซ 1 ปท จะแสดงคตาตวงท แตตจดว ตวงท กองททน)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซสอล คสน

KPROPIRMF

ธนาคารกสกกรไทย จจากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทกสโกข จจากวด (มหาชน)
บรกษวท เมรองไทยประกวนชทวกต จจากวด (มหาชน)
บรกษวท หลวกทรวพยย บทยอนดย จจากวด
บรกษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรกษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซรอท ขายหนตวยลงททน ฟกนโนมทนา จจากวด
บรกษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซรอท ขายหนตวยลงททน โรโบเวลธย จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย เอตกซยสปรกง จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย กสกกรไทย จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เกทยรตกนาคกนภวทร จจากวด(มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วกคเคอรยส (ประเทศไทย) จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณกชยย จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสกน จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนซตา 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 ไอรตา จจากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรยชทนว พารยทเนอรย จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซรอท ขายหนตวยลงททน เวตลธย เมจกก จจากวด
บรกษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซรอท ขายหนตวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จจากวด
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ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชลชล วน /
รของเรลยน

บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสกกรไทย จจากวด
ทททอยมต : 400/22 อาคารธนาคารกสกกรไทย ชวนท 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
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนย

เนรทองจากกองททนอาจลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวมซซงท อยมภต ายใตขการบรกหารของบรกษวทจวดการไดขไมต
จจากวดอวตราสตวน ดวงนวนท บรกษวทจวดการจะจวดใหขมทระบบงานทททปอข งกวนธทรกรรมทททอาจกตอใหขเกกดความขวดแยขง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกกดจากนโยบายการลงททนทททเปก ดใหขมทการลงททนในกองททนรวมภายใตขการบรกหาร
จวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพรทอใหขเกกดประโยชนยสงม สทดแกตผถมข รอหนตวยลงททนของทวงท กองททนรวมตขนทางและ
กองททนรวมปลายทาง คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกตอใหขเกกดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน

กองททนสงวนสกทธกททจะไมตเสนอขายหนตวยลงททนของกองททนกวบหรรอเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรกกา พลเมรองสหรวฐอเมรกกา หรรอผมทข ทมทถทกนฐานอยมใต นสหรวฐอเมรกกา หรรอบทคคลซซงท
โดยปกตกมทถทกนทททอยมใต นสหรวฐอเมรกกา รวมถซงกองทรวพยยสนก ของบทคคลดวงกลตาวและบรกษวทหรรอ
หขางหทนข สตวนซซงท จวดใหขมทขนซ ท และดจาเนกนกกจกรรมในสหรวฐอเมรกกา

กสรเปลลยพ นแปลงมมลคสสขรนล ตสพสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคตาขวนท ตจทาของการสวทงซรอท ครวงท ถวดไป บรกษวทจวดการจะคจานซงถซงประโยชนยของผมข
สรพงซสอล ครรลงถรดไป
ถรอหนตวยลงททนเปต นสจาควญ โดยบรกษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจขงใหขผถมข รอหนตวยลง
ททนทราบลตวงหนขาอยตางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคตาขวนท ตจทาของการสวทงซรอท ครวงท ถวดไป คจา
อธกบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขขอมมลดวงกลตาว ผตานเวตบไซตยของ
บรกษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผถมข รอหนตวยลงททนสามารถใชขประโยชนยจากขขอมมลในการตวดสกนใจ
- การลงททนในหนตวยลงททนไมตใชตการฝากเงกน รวมทวงท ไมตไดขอยมภต ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงกนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมลข งททนอาจไมตไดขรบว เงกนลงททนครนเตตมจจานวน
- ไดขรบว อนทมตว กจดว ตวงท และอยมภต ายใตขการกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต
- การพกจารณารตางหนวงสรอชทชท วนในการเสนอขายหนตวยลงททนของกองททนรวมนทมท กไดขเปต นการแสดงวตาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถซง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชทชท วนของกองททนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนตวยลงททนทททเสนอขายนวนท
ทวงท นท ท บรกษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชทชท วนสตวนสรทปขขอมมลสจาควญ ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผกดชอบในการดจาเนกนการของกองททนรวมและขอรวบรองวตาขขอมมลดวงกลตาวถมกตของ ไมตเปต นเทตจ
และไมตทาจ ใหขผอมข ทรนสจาควญผกด
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คสสอธปบสยเพปมพ เตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพกจารณาจากอวนดวบความนตาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปต นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท ท โดยพกจารณาจากผลการดจาเนกนงานทททผาต นมาและฐานะการเงกน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยตอ ดวงตตอไปนท ท
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นตาลงททน

ระดวบทททตทาจ กวตา
นตาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมตสามารถชจาระหนทไท ดขตามกจาหนด

ตจทากวตา
BBB

ตจทากวตา
BBB(tha)

ตจทากวตา
Baa

ตจทากวตา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมตสามารถชจาระหนทไท ดขตามกจาหนด

อวนดวบเครดกตสมงทททสดท มทความเสททยงตจทาทททสดท ทททจะไมตสามารถชจาระหนท ท
ไดขตามกจาหนด
อวนดวบเครดกตรองลงมาและถรอวตามทความเสททยงตจทามากทททจะไมตสามารถ
ชจาระหนทไท ดขตามกจาหนด
ความเสททยงตจทาทททจะไมตสามารถชจาระหนทไท ดขตามกจาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนลล เกกดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยท ซซงท ขซนท กวบปว จจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงท ในและตตางประเทศ เปต นตขน โดยราคาตราสารหนทจท ะเปลททยนแปลงในทกศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยท เชตน หากอวตราดอกเบทยท ในตลาดเงกนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซนท อวตราดอกเบทยท ของตราสารหนททท ทออกใหมตกตจะสมงขซนท ดขวย ดวงนวนท ราคา
ตราสารหนททท ทออกมากตอนหนขาจะมทการซรอท ขายในระดวบราคาทททตทาจ ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนก ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชกญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวตากองททนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวตา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คตาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพกทมขซนท หรรอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงท ในและตตางประเทศ เปต นตขน ซซงท พกจารณาไดขจากคตา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาต SD สมง แสดงวตากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสลยพ งจสกกสรเปลลยพ นแปลงของอรตรสแลกเปลลยพ น (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตตอมมลคตาของหนตวยลงททน เชตน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงกนดอลลารยในชตวงทททเงกนบาทอตอน แตตขายทจากจาไรในชตวงทททบาทแขตง กองททนรวม
จะไดขเงกนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชตวงทททบาทแขตงและขายทจากจาไรในชตวงทททบาทอตอนกตอาจไดขผลตอบ
แทนมากขซนท กวตาเดกมดขวยเชตนกวน ดวงนวนท การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปต นเครรอท งมรอสจาควญในการบรกหารความเสททยงดวง
กลตาว ซซงท ทจาไดขดงว ตตอไปนท ท
- ปข องกรนควสมเสลยพ งทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมลข งททนไมตมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สตวนการปของกวนความเสททยงไวขอยตางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซนท อยมกต บว ดทลยพกนกจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพกจารณาวตาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมต
- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจพง (High Issuer Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงต ผลกระทบตตอการดจาเนกนงาน ฐานะทางการเงกน
หรรอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลตาว กองททนอาจมทผลการดจาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวตากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนจพง (Sector Concentration Risk) เกกดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงต ผลกระทบตตออทตสาหกรรมนวนท กองททนดวง
กลตาวอาจมทผลการดจาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวตากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนจพง (Country Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงต ผลกระทบตตอประเทศดวงกลตาว เชตน การเมรอง
เศรษฐกกจ สวงคม เปต นตขน กองททนดวงกลตาวอาจมทผลการดจาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวตา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรกมาณการซรอท ขายทรวพยยสนก ของกองททน
โดยคจานวณจากมมลคตาทททตทาจ กวตาระหวตางผลรวมของมมลคตาการซรอท ทรวพยยสนก กวบผลรวมของมมลคตาการขายทรวพยยสนก ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผตานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคตาทรวพยยสนก สททธกเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสตวนตตางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวดว ซซงท สะทขอนใหขเหตนถซง
ประสกทธกภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวดว ของกองททนรวมวตามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวดว มากนขอยเพทยงใด เชตน หากกองททนรวมมทคาต
TE ตจทา แสดงวตา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวดว ในอวตราทททตทาจ ดวงนวนท กองททนรวมนทจท งซ มทประสกทธกภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอกง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาต TE สมง แสดงวตาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนท โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปต นตขน
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