
ขขอมมล ณ ววนททท 31 ธ.ค. 2565

สรรปขขอมมลสสสควญของนโยบสยกสรลงทรน

กองทรนสสสรองเลทลยงชทพ อยรธยสพวนธบวตร ซซทงจดทะเบทยนแลขว

(*โครงกสรแนวรรวมปฏฏบวตฏของภสคเอกชนไทยในกสรตรอตขสน

กสรทรจรฏตของสมสคมสรงเสรฏมสถสบวนกรรมกสรบรฏษวทไทย)

ซซทงไดขรวบกสรรวบรองโดย CAC*

บลจ.กรรงศรท จสสกวด

(PD_AYFGOV)

กองทรนตรสสสรหนทล

นโยบสยทททเนขนลงทรนแบบไมรมทควสมเสททยงในตรสงประเทศ

นโยบสยนทลเหมสะกวบใคร

สวดสรวนของประเภททรวพยยสฏนทททลงทรน

ผลกสรดสสเนฏนงสน

ควสมเสททยงจสกกสรลงทรน

ครสธรรมเนทยม

ขขอมมลออทนๆ

บรฏษวทหลวกทรวพยยจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด

ทททอยมร 898 อสคสรเพลฏนจฏตทสวเวอรย ชวลน 1-2 โซนเอ ชวลน 12 ชวลน 18 โซนบท

ถนนเพลฏนจฏต แขวงลรมพฏนท เขตปทมววน กรรงเทพฯ 10330

โทรศวพทย 0 2657 5757        โทรสสร  0 2657 5777

เววบไซตย : www.krungsriasset.com
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นโยบสยนทลเหมสะกวบใคร

สมสชฏกทททคสดหววงผลตอบแทนทททสมงกวรสเงฏนฝสก ยอมรวบผลตอบแทนทททอสจตทสสกวรสหรขนและควสมเสททยงทททอสจมทเงฏนไมร

เพทยงพอใชขยสมเกษทยณไดข

นโยบสยนทลไมรเหมสะกวบใคร

สมสชฏกทททคสดหววงผลตอบแทนสมง

ทสสอยรสงไรหสกยวงไมรเขขสใจนโยบสย และควสมเสททยงของกองทรนนทล

- สอบถสมคณะกรรมกสรกองทรน

- ศซกษสขขอมมลเพฏทมเตฏมเกททยวกวบกสรเลออกนโยบสยไดขททท www.thaipvd.com

- สอบถสมมสยวงฝฝสยกองทรนสสสรองเลทลยงชทพ บรฏษวทหลวกทรวพยยจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด

สวดสรวนของประเภททรวพยยสฏนทททลงทรน

ประเภททรวพยยสฏนทททลงทรน

นโยบสยตรสสสรหนทลแบบไมรมทควสมเสททยงตรสงประเทศ โดยเนขนลงทรนในเงฏนฝสก ตรสสสรภสครวฐไทย ตรสสสรหนทล

ระยะสวลนทททมทผมขออก/คลสสประกวนโดยธนสคสรพสณฏชยยหรออธนสคสรทททมทกฎหมสยเฉพสะจวดตวลง ทวลงนทลกสรลงทรนในตรส

สสรทสงกสรเงฏน หรออตรสสสรหนทลทททภสคเอกชนและสถสบวนกสรเงฏนเปปนผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอสววล ผมขสลวกหลวง หรออ

ผมขคลสสประกวน ตววตรสสสร/ผมขออก/ผมขรวบรอง/ผมขรวบอสววล/ผมขสลวกหลวง หรออผมขคลสสประกวน ดวงกลรสวจะตของไดขรวบกสรจวด

อวนดวบควสมนรสเชอทอถออระยะปสนกลสงหรออระยะยสวในอวนดวบควสมนรสเชอทอถออทททสสมสรถลงทรนไดข (Investment 

Grade) จสกสถสบวนจวดอวนดวบควสมนรสเชอทอถออทททไดขรวบกสรยอมรวบจสกสสสนวกงสนคณะกรรมกสร ก.ล.ต.

สวดสรวนประเภทสฏนทรวพยยทททลงทรน

Portfolio Breakdown

"อสยรเฉลททยของทรวพยยสฏนทททลงทรน เทรสกวบ 0.39 ปป"
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ชอทอทรวพยยสฏนทททลงทรนสมงสรด 5 อวนดวบแรก

ชอทอทรวพยยสฏน Credit Rating % ของ NAV

พวนธบวตรธนสคสรแหรงประเทศไทยงวดททท 46/91/65 -  10.56

พวนธบวตรธนสคสรแหรงประเทศไทยงวดททท 12/364/65 -  9.94

พวนธบวตรธนสคสรแหรงประเทศไทยงวดททท 47/91/65 -  9.92

พวนธบวตรธนสคสรแหรงประเทศไทยงวดททท 45/91/65 -  9.42

พวนธบวตรธนสคสรแหรงประเทศไทยงวดททท 52/91/65 -  9.42

ผลกสรดสสเนฏนงสน

* ผลกสรดำเนฏนงสนในอดทต มฏไดลเปวนสฏทงยอนยวนถซงผลกสรดำเนฏนงสนในอนสคต

อวตรสผลตอบแทนแบบยขอนหลวงตสมปปปฏฏทฏน

อวตรสผลตอบแทนสรทธฏตรอปป (Annualized)
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หมสยเหตร : 

 1. ดวชนทชทลววดคสสนวณมสจสก 50% ครสเฉลททยดอกเบทลยเงฏนฝสกประจสส 1 ปปททท PVD ไดขรวบ 4 ธนสคสร(BBL KBANK KTB SCB)

+50% อวตรสผลตอบแทนของดวชนทพวนธบวตรวฐบสลทททมทอสยรคงทททของสมสคมตลสดตรสสสรหนทลไทยทททอสยร 2 ปป

 2. ควสมผวนผวนของกสรดสสเนฏนงสน (standard deviation) คออ 0.20% ตรอปป

    *กรณทกองทรนจวดตวลงไมรครบ 3 ปป จะแสดงครสทททเกฏดขซลนนวบตวลงแตรจวดตวลงกองทรน 

 3. ควสมผวนผวนของสรวนตรสงผลกสรดสสเนฏนงสนและดวชนทลชทลววด (Tacking Error: TE) คออ N/A% ตรอปป 

อวตรสผลตอบแทนสะสม (Cumulative)

ควสมเสททยงจสกกสรลงทรน

ควสมเสททยงของกองทรนนทลอสจเกฏดขซลนไดขจสก

- ควสมเสททยงจสกกสรผฏดนวดชสสระหนทลของผมขออกตรสสสร (Credit Risk)

- ควสมเสททยงจสกกสรดสสเนฏนงสนของผมขออกตรสสสร (Business Risk)

- ควสมเสททยงจสกควสมผวนผวนของรสคสตรสสสร (Market Risk)

- ควสมเสททยงจสกกสรขสดสภสพคลรองของตรสสสร (Liquidity Risk)

(สสมสรถอรสนคสสอธฏบสยเพฏทมเตฏมไดขจสกทขสยเอกสสรฉบวบนทล)

แผนภสพแสดงตสสแหนรงควสมเสททยงของนโยบสยกสรลงทรน

สมงตทสส โอกสสขสดทรนเงฏนตขน

เสททยงสมงมสก

เสททยงสมง

เสททยงปสนกลสง

ครอนขขสงสมงเสททยงปสนกลสง

ครอนขขสงตทสส

เสททยงตทสส

4 5
3 6

2 7

81
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ครสธรรมเนทยม

อวตรสครสธรรมเนทยมทททเรทยกเกวบจสกกองทรนรสยนโยบสย ขขอมมล ณ ววนททท  31 ธ.ค. 2565

ครสธรรมเนทยมรสยนโยบสยของกองทรนสสสรองเลทลยงชทพ

(ยวงไมรรวมครสธรรมเนทยมกรณทลงทรนผรสนกองทรนรวม (ถขสมท))

- คทสธรรมเนทยมกสรจวดกสร (Management fee) อวตรสทททเกวบจรฏง 0.5000% ตรอปปของ NAV

อวตรสสมงสรด 0.5000% ตรอปปของ NAV

- คทสใชลจทสยรวม (Total expenses) อวตรสทททเกวบจรฏง 0.8837% ตรอปปของ NAV

อวตรสสมงสรด 0.8837% ตรอปปของ NAV

กสรลงทรนผรสนกองทรนรวม

กสรเกวบครสธรรมเนทยมรวมในระดวบกองทรนรวม (total 

expenses) ในสรวนทททลงทรนผรสนกองทรนรวมทททอยมรภสยใตข 

บลจ.เดทยวกวน

มท ไมรมท¨ þ

¨ þมท ไมรมท

หมสยเหตร : ครสธรรมเนทยมดวงกลรสวเปปนอวตรสทททยวงไมรรวมภสษทมมลครสเพฏทม ภสษทธรรกฏจเฉพสะหรออภสษทออทนใด

อวตรสครสธรรมเนทยมทททเรทยกเกวบจสกกองทรนรสยนสยจขสง

ครสธรรมเนทยมทะเบทยนสมสชฏก ไมรมท

ครสธรรมเนทยมออทนๆ ไมรมท

อวตรสครสธรรมเนทยมทททเรทยกเกวบจสกสมสชฏกกองทรนสสสรองเลทลยงชทพ

หมสยเหตร : ครสธรรมเนทยมดวงกลรสวเปปนอวตรสทททรวมภสษทมมลครสเพฏทม ภสษทธรรกฏจเฉพสะหรออภสษทออทนใด

ครสธรรมเนทยมออกรหวส E-Provident Fund ไมรมท

ครสธรรมเนทยมขอคงเงฏนไวขในกองทรน 500 บสท ตทอปท

ครสธรรมเนทยมขอรวบเงฏนเปปนงวด

     - ครวลงแรก 500 บสท

     - คทสธรรมเนทยมรสยงวด 100 บสท ตทองวด

ครสธรรมเนทยมกสรเปลททยนนโยบสยกสรลงทรน ไมรมท
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ขขอมมลออทนๆ

ชรองทสงขอรวบคสสแนะนสส

ในกสรเลออก/เปลททยน

นโยบสย/แผนกสรลงทรน

ชรองทสงศซกษสขขอมมล

กสรเปลททยนนโยบสยกสรลงทรน

ฝฝสยกองทรนสสสรองเลทลยงชทพ

อทเมล Krungsriasset.provident@krungsri.com

โทรศวพทย 0-2657-5757 กด 4

ววนจวนทรย-ววนศรกรย เวลส 8.30 – 17.30 น.

(ยกเวขนววนหยรดนวกขวตฤกษย)

สมสชฏกสสมสรถเปลททยนแผนกสรลงทรนไดข 2 ชรองทสง ดวงนทล

สแกน QR เพอทอดสวนยโหลด และลงทะเบทยน @ccess Mobile

ศซกษสวฏธทกสรลงทะเบทยนไดขทททเววบไซตย www.krungsriasset.com

เลออกหววขขอ > กสรทสสรสยกสรซอลอ-ขสย > EM@ccess กองทรน

สสสรองเลทลยงชทพ > ดสวนยโหลดและลงทะเบทยน

@ccess Mobile Application

เววบไซตย www.krungsriasset.com เลออกหววขขอ EM@ccess online

ววนเวลสทสสกสรเปลททยน

นโยบสยกสรกสรลงทรน

เปปนไปตสมสฏทธฏทททคณะกรรมกสรกองทรนเฉพสะสรวนนสยจขสงแตรละรสยเปปนผมขกสสหนด

1. กรณททสสรสยกสรไดขทรกววน: สสมสรถทสสรสยกสรภสยในเวลส 12.00 น.ของทรกววนทสสกสร

2. กรณทกสสหนดเปปนชรวง: สสมสรถทสสรสยกสรภสยในเวลส 24.00 น. ของววนสรดทขสยของชรวง

เวลสทททกสสหนด

ชรองทสงกสรออมตรอ 1. กสรขอคงเงฏนไวขในกองทรนสสสรองเลทลยงชทพ

2. กสรขอรวบเงฏนเปปนงวด

3. กสรโอนยขสยกองทรนไปยวง RMF For PVD

4. กองทรนรวม
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คำอธบิายเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยง 

ความเสีย่งจากการ 

ผดินดัชำระหนีข้อง 

ผู้ออกตราสาร 

(Credit Risk) 

ความเสี่ยงจากตราสารที่ไปลงทุนอาจมีการผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือ

ดอกเบี้ยเมื่อถึงวันที่ครบกำหนด การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) เป็น

ข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้

ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

ระดบั 

การลงทนุ 
TRIS Fitch Moody’s S&P คำอธบิาย 

ระดับที ่

น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิดสูงที่สุด มคีวามเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะ

ไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาแลถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ

มากที่จะไม่สามารถชำระหนีไ้ด้ตามกำหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม

กำหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

ตามกำหนด 

ระดับที ่

ต่ำกว่า 

น่าลงทุน 

ต่ำกว่า 

BBB 

ต่ำกว่า 

BBB(tha) 

ต่ำกว่า 

Baa 

ต่ำกว่า 

BBB 

ความเสี่ยงสงูจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม

กำหนด 

    

ความเสีย่งจากการ

ดำเนนิงานของผูอ้อก

ตราสาร (Business 

Risk) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารอันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้

ออกตราสาร  รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร  

ความเสีย่งจากความ

ผนัผวนของราคา 

ตราสาร (Market 

Risk) 

กองทุนตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ

ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงใน ทิศทางตรงข้ามกับ

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของ

ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายใน ระดับราคาที่

ตํ่าลง โดยกองทุนที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

ของราคามากกว่ากองทุนที่มี portfolio duration ตํ่ากว่า   

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน 

พิจารณาจากอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน  

(portfolio duration) 

ต่ำ                                                                                      สูง 

< 3 เดือน 3 เดือน ถึง 1 ป ี 1-3 ป ี 3-5 ป ี  มากกว่า 5 ป ี
 

กองทุนตราสารทุน เกิดจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก 

เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard 

deviation (SD) ของกองทุน หากกองทุนมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาหลักทรัพย์สูง    

ความผันผวนของ 

ผลการดำเนินงาน (SD) 

พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard deviation : SD) ต่อปี 

ต่ำ                                                                                                     สูง 

< 5% 5 – 10% 10 – 25% 15 – 25% > 25% 
 

กองทุนตราสารทุนในประเทศ สามารถพิจารณาลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน   

กลุ่มหุ้นทีเ่น้นลงทุน 

มิติความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนเน้นลงทุน (ประมาณ 80%ของ NAV) 

ต่ำ                                                                                                     สูง 

general large cap mid/small sector 
 

    

ความเสีย่งจากการ

ขาดสภาพคลอ่งของ

ตราสาร (Liquidity 

Risk) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากตราสารต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมี

ปริมาณน้อย ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

 

ความเสีย่งจากการ

เปลีย่นแปลงของ 

อัตราแลกเปลีย่น 

(Currency Risk) 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงิน

ดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทาง

กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน  ช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้น

กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกัน  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความ

เสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทําได้ดังต่อไปนี้  

• ปอ้งกนัความเสีย่งทัง้หมดหรอืเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มคีวามเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

• ปอ้งกนัความเสีย่งบางสว่น โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน :   

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลียน 
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คำอธบิายเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยง 

• อาจปอ้งกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณา

ว่าจะป้องกัน ความเสี่ยงหรือไม ่

• ไมป่อ้งกนัความเสีย่งเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

การป้องกันความเสี่ยง fx 

พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน 

 

ต่ำ                                                                                                สูง 

ท้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน  
   

ความเสีย่งจากการ 

เขา้ทำสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ (Leverage 

Risk) 

การที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจมีความเสี่ยง

ทางด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้านั้น 

 

ความเสีย่งจากการ 

เขา้ทำสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ในตราสาร

อนุพนัธ ์(Derivatives  

Risk) 

ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่

คาดการณ์ไว้  

ความเสีย่งของ

คูส่ญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ 

(Counterparty Risk) 

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทำนอกศูนย์สัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญา (Counterparty) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้ 

 

ความเสีย่งจากการ

ลงทนุในตา่งประเทศ 

(Country and 

Political Risk) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ

ตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน 

ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุน สภาพคล่อง สภาวะตลาด อัตราเงิน

เฟ้อ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ 

 

ความเสีย่งจาก

ขอ้จำกดัการนำเงนิ

ลงทนุกลบัประเทศ 

(Repartriation Risk) 

กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลีย่นแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลใน

การบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงช้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทุนอาจไม่

สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้  

 

คา่ความผนัผวนของ 

ผลการดำเนนิงาน 

(Standard Deviation 

: SD) 

คือ ความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน (Standard Deviation of Fund) คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุน

รวมซึ่งมีวิธีการคํานวณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอ

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  ใช้การเปิดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่

รายงาน แสดงเป็น % ต่อปี 

 

คา่ความผนัผวนของ

สว่นต่างของ

ผลตอบแทนเฉลีย่ของ

กองทนุรวมและ

ผลตอบแทนของดชันี

ชีว้ดั (Tracking Error) 

คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้

เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อย

เพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ตํ่า แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจาก ดัชนีชี้

วัดในอัตราที่ตํ่า ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE 

สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่

ผลตอบแทน การลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น 

ใช้พิจารณากับกองทุนรวมที่มีนโยบายการบริหารกองทุนแบบ passive fund/ Index tracking เช่น กองทุนรวม

ดัชนี หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็นต้น 

 

 

 



ขั้นตอนการลงทะเบียน
@ccess Mobile Application

Scan เพื่อดาวน์โหลด 

Application

ขั ้นตอนการลงทะเบียนใช้งานด้วยบัญชีกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ

(1) เปิดแอพพลิเคชั่น เลือก “ลงทะเบียน” ส าหรับ
การเข้าใช้งานครั้งแรก แล้วเลือกลงทะเบียนใช้งาน
ด้วยบัญชีกองทุนส ารองเลี ้ยงชีพ แล้วระบุเบอร์
โทรศัพท์ และรหัส OTP

(2) การยืนยันตัวตน ให้ระบุข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันตัวตน
2.1) ระบุข้อมูลเพื่อใช้ในการซึ่งดูได้จาก “ชุดข้อมูล” 
หรือ “ใบรับรอง / ใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ” ที่ได้รับจาก บลจ.กรุงศรี จากนั้นระบบจะ
ตรวจสอบกับฐานข้อมูลในระบบของบริษัท

2.2) หากฐานข้อมูลของท่านที่นายจ้างให้ไว้กับบลจ.
มีข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน ระบบจะให้ท่านระบุข้อมูล 
หมายเลขบัตรประชาชน (หรือหนังสือเดินทาง) และ
วันเดือนปีเกิด เพ่ือใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตน

2.3) หากฐานข้อมูลของท่านที่นายจ้างให้ไว้กับบลจ.
ไม่มีเลขที ่บ ัตรประชาชน แต่มีชื ่อ -นามสกุลเป็น
ภาษาไทย ระบบจะให้ท่านระบุข้อมูล วันเดือนปีเกิด 
หมายเลขบัตรประชาชน และรหัส 12 หลักด้านหลัง
บัตร จากนั ้น ระบบจะน าข้อมูลไปตรวจสอบกับ 
DOPA เพ่ือย่ืนยันตัวตน

(3) การตั้งค่าการใช้งาน
3.1) ก าหนด รหัสผู้ใช้-รหัสผ่าน แล้วเลือกผูกบัญชี
กองทุนรวม หรือ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพอื่นๆ(ถ้ามี)

ส าหรับการเพิ่มบัญชีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพอื่นๆ 
เพ่ิมเติม หลังจากท่านเลือกบัญชีที่ต้องการเพิ่มแล้ว 
ท่านจะต้องระบุเลขที่อ้างอิง ที่แสดงใน “ใบรับรอง / 
ใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” ที่ได้รับ
จาก บลจ.กรุงศรี เพื ่อเป็นการยืนยันความเป็น
เจ้าของบัญชี

3.2) เข้าสู่ขั้นตอนการ "ตั้ง PIN“

3.3) หลังตั้งและยืนยันรหัส PIN จะเข้าสู่หน้าWelcome 
Page ให้ท่านเริ่มต้นใช้งาน @ccess mobile หลัง
กดปุ่ม “เสร็จสิ้น” ทั้งนี้ Username นี้สามารถใช้กับ
ระบบEM@ccess ได้เช่นกัน โดย Username แบบเดิม
บนระบบ EM@ccess จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใช้งานได้ทั้ง @ccess 
Mobile Application และ EM@ccess Online



ขั้นตอนการลงทะเบียน
EM@ccess Online Service 

www.krungsriasset.com

เข้าเว็บไซด์
www.krungsriasset.com
คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
เลือก “กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (PVD)”

Step 

1

Step 

2

Step

3

Step 

4

เลือก “ส าหรับสมาชิก”

เลือก “ลงทะเบียนใช้บริการครั้งแรก”

4.1 กรอก “ชุดช้อมูล” หรือข้อมูลใน 
“ใบรับรอง/ใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ” ที่ได้รับจาก บลจ.กรุงศรี 
ได้แก่ รหัสนายจ้าง เลขทีสมาชิกลงทะเบียน 
และเลขที่อ้างอิง ท าการลงทะเบียน พร้อม
ระบุ อีเมล์  โทรศัพท์มือถอื เลขที่บัตร
ประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดนิทาง และ
วันเดือนปีเกิดของสมาชิกเพื่อใช้ในการ
ลงทะเบียน

4.2 กดปุ่มขอรับรหัส OTP จากน้ันระบบ
จะส่งรหัส OTP ไปที่มือถือที่ลงทะเบียนไว้
ให้ระบุรหัส OTP และกดปุ่มถัดไป

1

2

4.1

4.2

Step 

5
5.1 กรณีฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก
มีข้อมลูหมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือ
เดินทาง 

ระบบจะให้สมาชิกก าหนด รหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) 
ด้วยตนเอง พร้อมกับให้ยืนยันรหัสผา่น
(Password) 

5.2 กรณีฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก
ไม่มขีอ้มลูหมายเลขบัตรประชาชน/หนังสอื
เดินทาง แตม่ขีอ้มลูชื่อนามสกลุของสมาชิก
เป็นภาษาไทย 

ระบบจะให้ระบุ หมายเลขเลเซอร์หลังบัตร 
12 หลัก ด้านหลังบัตรประชาชน เพื่อยืนยัน
ตัวตน จากน้ันเลือก “ถัดไป”

5.3 ระบบจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับ
DOPA เพื่อยื่นยันตัวตน หากถูกต้องระบบ
จะให้สมาชิกก าหนด รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง 
พร้อมกับให้ยืนยันรหัสผ่าน (Password) 

5.1

5.2

5.3


