
ขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถถนายน 2565สรรปขขอมมลสสสคคญของนโยบสยกสรลงทรน

กช. เค มสสเตอรร พมล ฟคนดร

บรรษคทหลคกทรคพยรจคดกสรกองทรนกสรกรไทย จสสกคด

นโยบสย หนนวยลงทรน กองทรนเปร ดเค ทสรรเกกต รรไทรรเมนตร 

2035 เพพพอกสรเลรลยงชรพ

กองทรนผสม

กองทรนฟร ดเดอรร

มรควสมเสรพยงทคลงในและตนสงประเทศ

  ทสสไมตของเลพอกนโยบสยกสรลงทรน

  นโยบสยนรลเหมสะกคบใคร?

  สคดสนวนของประเภททรคพยรสรนทรพลงทรน

  ผลกสรดสสเนรนงสน

  ควสมเสรพยงจสกกสรลงทรน

  คนสธรรมเนรยม

  ขขอมมลอพพนๆ

  บรมษวทหลวกทรวพยยจวดการกองทถน กสมกรไทย จจากวด

  400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวชน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400

  เบอรยโทรศวพทย 02-673-3832-39,41-42 02-673-8735,47,49,51 โทรสาร 02-673-8713 [website] www.kasikornasset.com

1 / 10  PFB103



เนนทองจากสมาชมกกองทถนสจารองเลท ชยงชทพแตตละคนมทความคาดหววงตตอผลตอบแทนและระดวบความเสททยงทททยอมรวบไดข

แตกตตางกวน จจงควรมทโอกาสไดขเลนอกนโยบายการลงทถนทททเหมาะกวบตนเองและสามารถปรวบเปลททยนนโยบายการลงทถน

ไดขตามความเหมาะสมของแตตละชตวงอายถ เพนทอใหขเงมนออมในกองทถนสจารองเลท ชยงชทพมทโอกาสเตมบโตและเพทยงพอทททจะ

รองรวบชทวมตหลวงเกษทยณ ตววอยตางเชตน สมาชมกทททเปปนววยหนถตมสาว มทระยะเวลาในการลงทถนผตานกองทถนสจารองเลท ชยงชทพ

อทกนาน สามารถยอมรวบความผวนผวนของราคาทรวพยยสมนทททลงทถนไดขมาก นตาจะมทโอกาสไดขลงทถนในนโยบายการลงทถน

ตราสารทถนเพนทอใหขมทโอกาสไดขรวบผลตอบแทนในระยะยาวทททสมงกวตาการลงทถนในนโยบายตราสารหนท ช ขณะทททสมาชมกททท

ใกลขเกษทยณ มทระยะเวลาในการลงทถนอทกไมตนาน ตของการรวกษาเงมนตขนใหขอยมตครบ ควรมทนโยบายตราสารหนท ชใหขเลนอก 

ลงทถนเพนทอลดความเสททยงของการขาดทถนจากความผวนผวนของราคาตราสารทถนจนทจาใหขเงมนทททไดขรวบจากกองทถน

สจารองเลท ชยงชทพไมตพอใชขจตายหลวงเกษทยณ

  ทสสไมตของเลพอกนโยบสยกสรลงทรน

เนนทองจากสมาชมกกองทถนสจารองเลท ชยงชทพแตตละคนมทความคาดหววงตตอผลตอบแทนและระดวบความเสททยงทททยอมรวบไดข

แตกตตางกวน จจงควรมทโอกาสไดขเลนอกนโยบายการลงทถนทททเหมาะกวบตนเองและสามารถปรวบเปลททยนนโยบายการลงทถน

ไดขตามความเหมาะสมของแตตละชตวงอายถ เพนทอใหขเงมนออมในกองทถนสจารองเลท ชยงชทพมทโอกาสเตมบโตและเพทยงพอทททจะ

รองรวบชทวมตหลวงเกษทยณ ตววอยตางเชตน สมาชมกทททเปปนววยหนถตมสาว มทระยะเวลาในการลงทถนผตานกองทถนสจารองเลท ชยงชทพ

อทกนาน สามารถยอมรวบความผวนผวนของราคาทรวพยยสมนทททลงทถนไดขมาก นตาจะมทโอกาสไดขลงทถนในนโยบายการลงทถน

ตราสารทถนเพนทอใหขมทโอกาสไดขรวบผลตอบแทนในระยะยาวทททสมงกวตาการลงทถนในนโยบายตราสารหนท ช ขณะทททสมาชมกททท

ใกลขเกษทยณ มทระยะเวลาในการลงทถนอทกไมตนาน ตของการรวกษาเงมนตขนใหขอยมตครบ ควรมทนโยบายตราสารหนท ชใหขเลนอก 

ลงทถนเพนทอลดความเสททยงของการขาดทถนจากความผวนผวนของราคาตราสารทถนจนทจาใหขเงมนทททไดขรวบจากกองทถน

สจารองเลท ชยงชทพไมตพอใชขจตายหลวงเกษทยณ

- เนขนลงทถนในหนตวยลงทถนของกองทถนรวมตตางประเทศ และจะปรวบลดสวดสตวนการลงทถนในสมนทรวพยยทททมทความเสททยงใหข

เหมาะสมกวบชตวงอายถของผมขลงทถนทททเพมทมมากขจ ชน โดยมถตงหววงใหขผลประกอบการสมงกวตาดวชนทชท ชววด (Active Management 

Strategy)

  นโยบสยนรลเหมสะกคบใคร?

วคตถรประสงครกสรลงทรน

- เนขนลงทถนในหนตวยลงทถนของกองทถนรวมตตางประเทศ และจะปรวบลดสวดสตวนการลงทถนในสมนทรวพยยทททมทความเสททยงใหข

เหมาะสมกวบชตวงอายถของผมขลงทถนทททเพมทมมากขจ ชน โดยมถตงหววงใหขผลประกอบการสมงกวตาดวชนทชท ชววด (Active 

Management Strategy)

นโยบสยกสรลงทรนนรลเหมสะกคบใคร

- สมาชมกทททตของการลงทถนระยะยาวเพนทอใชขในววยเกษทยณโดยมทแผนเกษทยณอายถประมาณปท  พ.ศ.2578 (ค.ศ.2035)

- สมาชมกทททตของการรวบผลตอบแทนพรขอมกระจายความเสททยงจากการลงทถนในหลากหลายสมนทรวพยยทวทวโลก

- สมาชมกทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนตตางประเทศไปลงทถน ซจทงอาจปรวบตววเพมทมสมงขจ ชนหรนอลดลงตจทา

กวตามมลคตาทททลงทถนและทจาใหขขาดทถนไดข

- สมาชมกทททสามารถรวบความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไดข

- สมาชมกทททตของการลงทถนระยะยาวเพนทอใชขในววยเกษทยณโดยมทแผนเกษทยณอายถประมาณปท  พ.ศ.2578 (ค.ศ.2035)

- สมาชมกทททตของการรวบผลตอบแทนพรขอมกระจายความเสททยงจากการลงทถนในหลากหลายสมนทรวพยยทวทวโลก

- สมาชมกทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนตตางประเทศไปลงทถน ซจทงอาจปรวบตววเพมทมสมงขจ ชนหรนอลดลงตจทา

กวตามมลคตาทททลงทถนและทจาใหขขาดทถนไดข

- สมาชมกทททสามารถรวบความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไดข

นโยบสยกสรลงทรนนรลไมนเหมสะกคบใคร

- สมาชมกทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจจานวนเงมนทททแนตนอน หรนอรวกษาเงมนตขนใหขอยมตครบ- สมาชมกทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจจานวนเงมนทททแนตนอน หรนอรวกษาเงมนตขนใหขอยมตครบ
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ทสสอยนสงไรหสกยคงไมนเขขสใจนโยบสย และควสมเสรพยงของกองทรนนรล

• สอบถามคณะกรรมการกองทถน

• ตมดตตอฝต ายกองทถนสจารองเลท ชยงชทพ บลจ.กสมกรไทย โทร. 02-673-3832-39,41-42 02-673-8735,47,49,51 

หรนอ ka.providentfund@kasikornasset.com

• ศจกษาขขอมมลเพมทมเตมมเกททยวกวบการเลนอกนโยบายไดขททท www.thaipvd.com
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- กองทถนจะเนขนลงทถนในหนตวยลงทถนของกองทถนเปมดเค ทารยเกปต รทไทรยเมนตย 2035 เพนทอการเลท ชยงชทพ ซจทงลงทถนในกองทถนรวมตตาง

ประเทศตวชงแตต 2 กองทถนขจ ชนไปโดยเฉลททยในรอบปทบวญชทไมตนขอยกวตาร ขอยละ 80 ของมมลคตาทรวพยยสมนสถทธมของกองทถน โดยนจาเงมนลงทถน

สตวนใหญตไปลงทถนในหนตวยลงทถนของกองทถนตราสารแหตงทถน กองทถนผสม กองทถนตราสารแหตงหนท ช และ/หรนอกองทถนประเภทอนทนๆ เชตน 

กองทถนรวมสมนคขาโภคภวณฑย เปปนตขน ซจทงจวดตวชงหรนอมทผมขออกหลวกทรวพยยอยมตในประเทศตตางๆทวทวโลก รวมถจงหนตวยของกองทรวสตยหรนอ

กองอสวงหารมมทรวพยยตตางประเทศ และหนตวยของกองทถนโครงสรขางพน ชนฐานตตางประเทศ ทวชงนท ช กองทถนอาจลงทถนในหนตวยลงทถนของ

กองทถนรวม หรนอกองทถนรวมอสวงหารมมทรวพยย (กอง1) หรนอหนตวยทรวสตยของทรวสตยเพนทอการลงทถนในอสวงหารมมทรวพยย (REITs) หรนอกอง

ทถนรวมโครงสรขางพน ชนฐานซจทงอยมตภายใตขการจวดการของ บลจ.กสมกรไทยไดข นอกจากนท ช ยวงสามารถลงทถนในพวนธบวตรรวฐบาล / ตวตวเงมน

คลวง / พวนธบวตรธนาคารแหตงประเทศไทย / พวนธบวตรรวฐวมสาหกมจ / เงมนฝาก / บวตรเงมนฝาก / ตราสารหนท ชทททธนาคารหรนอสถาบวนการเงมน

เปปนผมขออก ผมขร วบรอง ผมขอาววล ไดขดขวย

  สคดสนวนของประเภททรคพยรสรนทรพลงทรน

- กองทถนจะเนขนลงทถนในหนตวยลงทถนของกองทถนเปมดเค ทารยเกปต รทไทรยเมนตย 2035 เพนทอการเลท ชยงชทพ ซจทงลงทถนในกองทถนรวมตตาง

ประเทศตวชงแตต 2 กองทถนขจ ชนไปโดยเฉลททยในรอบปทบวญชทไมตนขอยกวตาร ขอยละ 80 ของมมลคตาทรวพยยสมนสถทธมของกองทถน โดยนจาเงมนลงทถน

สตวนใหญตไปลงทถนในหนตวยลงทถนของกองทถนตราสารแหตงทถน กองทถนผสม กองทถนตราสารแหตงหนท ช และ/หรนอกองทถนประเภทอนทนๆ เชตน 

กองทถนรวมสมนคขาโภคภวณฑย เปปนตขน ซจทงจวดตวชงหรนอมทผมขออกหลวกทรวพยยอยมตในประเทศตตางๆทวทวโลก รวมถจงหนตวยของกองทรวสตยหรนอ

กองอสวงหารมมทรวพยยตตางประเทศ และหนตวยของกองทถนโครงสรขางพน ชนฐานตตางประเทศ ทวชงนท ช กองทถนอาจลงทถนในหนตวยลงทถนของ

กองทถนรวม หรนอกองทถนรวมอสวงหารมมทรวพยย (กอง1) หรนอหนตวยทรวสตยของทรวสตยเพนทอการลงทถนในอสวงหารมมทรวพยย (REITs) หรนอกอง

ทถนรวมโครงสรขางพน ชนฐานซจทงอยมตภายใตขการจวดการของ บลจ.กสมกรไทยไดข นอกจากนท ช ยวงสามารถลงทถนในพวนธบวตรรวฐบาล / ตวตวเงมน

คลวง / พวนธบวตรธนาคารแหตงประเทศไทย / พวนธบวตรรวฐวมสาหกมจ / เงมนฝาก / บวตรเงมนฝาก / ตราสารหนท ชทททธนาคารหรนอสถาบวนการเงมน

เปปนผมขออก ผมขร วบรอง ผมขอาววล ไดขดขวย

(% NAV)สคดสนวนกสรลงทรน

หนตวยลงทถน : 85.63%

เงมนฝาก ธ. พาณมชยย : 2.47%
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ทรคพยรสรนทรพลงทรนสมงสรด 5 อคนดคบแรก

ราคายถตมธรรม รขอยละของราคายถตมธรรมทรวพยยสมนทททลงทถนสมงสถด 5 อวนดวบแรก Credit Rating

 4,826,579.68  85.63%กองทถนเปมดเค ทารยเกปต รทไทรยเมนตย 2035 เพนทอการเลท ชยงชทพ 

 85.63% 4,826,579.68รวม

ทรคพยรสรนทรพลงทรนสมงสรด 5 อคนดคบแรก (แยกตสมประเภททรคพยรสรน)

ราคายถตมธรรม รขอยละของราคายถตมธรรมตราสารหนท ชภาครวฐ และสถาบวนการเงมน Credit Rating

 139,133.42  2.47%ธนาคารกสมกรไทย จจากวด (มหาชน) - เงมนฝากออมทรวพยย /เงมน

ฝากสกถลเงมนตตางประเทศ 

 139,133.42  2.47%รวม

หนตวยลงทถน ราคายถตมธรรม รขอยละของราคายถตมธรรม Credit Rating

กองทถนเปมดเค ทารยเกปต รทไทรยเมนตย 2035 เพนทอการเลท ชยงชทพ  4,826,579.68  85.63%

รวม  4,826,579.68  85.63%

หมายเหตถ : 

1.ขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถถนายน 2565 ทวชงนท ช สมาชมกสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจถบวนไดขททท คณะกรรมการกองทถนหรนอ ททท 

K-My PVD Application* และ www.kasikornasset.com* (*เฉพาะกรณททททบลจ.กสมกรไทย ทจาหนขาทททนายทะเบทยน

สมาชมกกองทถน)

2.สมาชมกสามารถศจกษาขขอมมลของหนตวยลงทถนของกองทถนรวม ซจทงอยมตภายใตขการบรมหารของบลจ.กสมกรไทยไดขททท (ถขามท)

กองทถนเปมดเค ทารยเกปต รทไทรยเมนตย 2035 เพนทอการเลท ชยงชทพ(K2035RMF)

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K2035RMF.pdf
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  ผลกสรดสสเนรนงสน

* ผลการดจาเนมนงานในอดทต มมไดขเปปนสมทงยนนยวนถจงผลการดจาเนมนงานในอนาคต *
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-12.00%

-8.00%

-4.00%

0.00%

4.00%

8.00%

2564

(02/10/64 - 31/12/64)

2565

(01/01/65 - 30/06/65)

2.68%

-20.89%

4.84%

-15.95%

กองทถน ดวชนทชท ชววดของกองทถน

%
 ต
นอป
ร

อคตรสผลตอบแทนสรทธรตนอปร  (Annualized)

หมายเหตถ : 

- ผลการดจาเนมนงานของกองทถนสจารองเลท ชยงชทพไดขจวดทจาขจ ชนตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนมนงานของกองทถนสจารอง

เลท ชยงชทพของสมาคมบรมษวทจวดการลงทถน ผลการดจาเนมนงานในอดทตมมไดขเปปนสมทงยนนยวนถจงผลการดจาเนมนงานในอนาคต

- ดวชนทชท ชววดของกองทถน (Benchmark) = 75%MSCI ACWI Index USD + SWAPCOST + 25%L1HG_GB

- ความผวนผวนของการดจาเนมนงาน (Standard Deviation : SD) คนอ N/A ตตอปท

- กรณททททคตาความผวนผวนของการดจาเนมนงาน (SD) แสดง N/A หมายความวตา นโยบายนท ชจวดตวชงขจ ชนโดยมทระยะเวลานขอย

กวตา 3 ปทปฏมทมน จจงไมตสามารถคจานวณคตาความผวนผวนของการดจาเนมนงานตามหลวกเกณฑยทททสมาคมบรมษวทจวดการ

ลงทถนกจาหนดไวขเกททยวกวบมาตรฐานการววดและนจาเสนอผลการดจาเนมนงานกองทถนสจารองเลท ชยงชทพไดข
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  ควสมเสรพยงจสกกสรลงทรน

- มทความผวนผวนของผลตอบแทนจากราคาทรวพยยสมนซจทงอาจกจาไรหรนอขาดทถนไดข

- มทความผวนผวนจากอวตราแลกเปลททยนไดขในบางขณะ

- มทความผวนผวนของผลตอบแทนจากราคาทรวพยยสมนซจทงอาจกจาไรหรนอขาดทถนไดข

- มทความผวนผวนจากอวตราแลกเปลททยนไดขในบางขณะ

แผนภสพแสดงตสสแหนนงควสมเสรพยงของนโยบสย
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  คนสธรรมเนรยม

อวตราคตาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจากกองทถนรายนโยบาย

คตาธรรมเนทยมรายนโยบายของกองทถนสจารองเลท ชยงชทพ

(ยวงไมตรวมคตาธรรมเนทยมกรณทลงทถนกองทถนรวม (ถขามท))

คตาธรรมเนทยมการจวดการ (Management Fee)

- ณ 30 มมถถนายน 2565 (% ตตอปทของ NAV) อวตราทททเกปบจรมง 1.00 อวตราสมงสถด 1.00

- ณ 31 ธวนวาคม 2564 (% ตตอปทของ NAV) อวตราทททเกปบจรมง 1.00 อวตราสมงสถด 1.00

0.0601

คตาใชขจตายรวม (Total Expenses)

- ณ 30 มมถถนายน 2565 (% ตตอปทของ NAV)

- ณ 31 ธวนวาคม 2564 (% ตตอปทของ NAV) 0.0344

หมายเหตถ : 

1. ยกเวขนคตาธรรมเนทยมการจวดการกองทถนสจารองเลท ชยงชทพ ในสตวนของมมลคตาทรวพยยสมนสถทธมทททลงทถนในกองทถนรวมของ

บลจ.กสมกรไทย ทททมทการเรทยกเกปบคตาธรรมเนทยมการจวดการ

2. คตาธรรมเนทยมการจวดการ เปปนคตาใชขจตายทททยวงไมตรวมภาษทมมลคตาเพมทม

3. คตาใชขจตายรวม (Total Expenses) ไดขรวมคตาธรรมเนทยมการจวดการและคตาใชขจตายอนทนของกองทถน เชตน คตาธรรมเนทยม

ผมขรวบฝากทรวพยยสมน คตาธรรมเนทยมสอบบวญชท คตาธรรมเนทยมทะเบทยนสมาชมก คตาธรรมเนทยมธนาคาร และคตาใชขจตายอนทน

ของกองทถนแลขว โดยใหขเปปนไปตามทททระบถในสวญญาจวดการกองทถน

กสรลงทรนผนสนกองทรนรวม : [x]มร    [ ]ไมนมร

การเกปบคตาธรรมเนทยมรวมในระดวบกองทถนรวม (Total Expenses) ในสตวนทททลงทถนผตานกองทถนรวมทททอยมตภายใตขการบรมหารของบลจ.กสมกรไทย

กองทรน

สคดสนวนกสรลงทรน 

(% ของ NAV) 
ณ 30 มร.ย. 2565

คนสธรรมเนรยมรวม
อคตรสสมงสรด

(% ตนอปร  ของ NAV)¹’²

คนสธรรมเนรยมรวม
อคตรสทรพเกกบจรรง

(% ตนอปร  ของ NAV)¹’²

กองทถนเปมดเค ทารยเกปต รทไทรยเมนตย 2035 เพนทอการเลท ชยงชทพ(K2035RMF)K2035RMF 85.63  1.16  4.87

หมายเหตถ : 

1. อวตราคตาธรรมเนทยมดวงกลตาวเปปนขขอมมลตามรอบปทบวญชทลตาสถดของแตตละกองทถนรวม ณ ววนทททจวดทจาเอกสารนท ช ทวชงนท ช สมาชมกสามารถศจกษา

ขขอมมลเพมทมเตมมทททเปปนปวจจถบวนไดขจากหนวงสนอชท ชชวนของแตตละกองทถนรวมผตาน www.kasikornasset.com

2. คตาธรรมเนทยมดวงกลตาวรวมภาษทมมลคตาเพมทม ภาษทธถรกมจเฉพาะ หรนอภาษทอนทนใดแลขว
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อวตราคตาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจากกองทถนรายนายจขาง

คตาธรรมเนทยมทะเบทยนสมาชมก ตามทททเจรจาตกลงกวนและเปมดเผยตตอนายจขางแตตละราย

คตาสอบบวญชท ตามทททจตายจรมง

คตาใชขจตายอนทน ๆ ตามทททจตายจรมง

อวตราคตาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจากสมาชมกกองทถน

คตาธรรมเนทยมออกรหวส E-Provident Fund (ถขามท) ยกเวขน

คตาธรรมเนทยมขอคงเงมนไวขในกองทถน (ถขามท) 500 บาท/ปท

คตาธรรมเนทยมขอรวบเงมนเปปนงวด (ถขามท)

     - ครวชงแรก 500 บาท

     - คตาธรรมเนทยมรายงวด 100 บาท/งวด

คตาธรรมเนทยมการเปลททยนนโยบายการลงทถน (ถขามท) ตามทททเจรจาตกลงกวนและเปมดเผยตตอนายจขางแตตละราย
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  ขขอมมลอพพนๆ

ชตองทางขอรวบคจาแนะนจาในการเลนอก/เปลททยนนโยบาย/

แผนการลงทถน (ถขามท)

สมาชมกสามารถตมดตตอขอรวบขขอมมลเพมทมเตมมไดขททท

คณะกรรมการกองทถน

- สมาชมกสามารถศจกษาขขอมมลเกททยวกวบการเปลททยน

นโยบาย/แผนการลงทถน ความถททในการเปลททยน ชตองทางใน

การแจขงความประสงคย รวมถจงขขอมมลของนโยบาย/แผน

การลงทถนอนทนๆ ไดขทททคณะกรรมการกองทถน/ขขอบวงควบกอง

ทถน/ประกาศกองทถน/ Mobile Application "K-MyPVD" 

หรนอททท www.kasikornasset.com (ถขามท)

- สจาหรวบววนทททบลจ.ดจาเนมนการเปลททยนนโยบาย/แผนการ

ลงทถนนวชน ใหขใชขววนคจานวณจจานวนหนตวย (Trade Date) 

ตามทททก จาหนดในสวญญาจวดการกองทถน

ชตองทางศจกษาขขอมมล การเปลททยนนโยบาย การลงทถน

(ถขามท)

สมาชมกสามารถตมดตตอขอรวบขขอมมลเพมทมเตมมไดขททท

คณะกรรมการกองทถน หรนอททท www.kasikornasset.com

ชตองทางการออมตตอ
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