บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
Factsheet
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง

• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Global Equity

ต่ำ

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• ลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure, Class Z (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบาย
ลงทุนในหุ้นและ REITs ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ MSIM Fund Management (Ireland) Limited
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด
(active management)
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สูง

ความเสี่ยงสูง
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80%
ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน

19 พ.ค. 59
ไม่จ่าย
ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. พีรกานต์ ศรีสุข (ตั้งแต่ 26 ก.พ. 61)

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนี Dow Jones Brookfield Global Infrastructure
Index (100.00%)
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 90
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ
วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 10

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)
กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
หมายเหตุ : * % ต่อปี

YTD
-16.24
-7.78
-26.51
18.67
17.60

3 เดือน
-13.79
-9.86
-6.78
20.81
21.10

6 เดือน
-15.99
-9.09
-11.53
20.48
19.85

1 ปี *
-15.89
-5.14
-28.08
17.52
16.79

3 ปี *

5 ปี *

10 ปี *

ตั้งแต่จัดตั้ง *

-2.11
2.73
4.03
19.60
21.76

0.18
3.78
3.15
16.38
17.91

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

1.29
5.46
N/A
14.98
16.47

คำเตือน:

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ใน
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.kasikornasset.com

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 500 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 500 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลาทำการ : 08:30 น. - 14:30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ : 500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+4
(ประกาศ NAV T+2 คืนเงิน T+4 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป)

หมายเหตุ :

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การจัดการ
3.2100
1.2840
รวมค่าใช้จ่าย
4.0125
1.4564
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
ไม่มี
ไม่มี
การรับซื้อคืน
3.00
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ดูหมายเหตุ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ดูหมายเหตุ
การโอนหน่วย
ตามที่เก็บจริง
ไม่เรียกเก็บ
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee) :
- กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายใน บลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
- กรณีที่สับเปลี่ยนไป บลจ.อื่น : อัตราไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนในอัตรา 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวัน
ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ประเภททรัพย์สิน
หน่วยลงทุน
เงินฝาก
อื่นๆ

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
% NAV
ทรัพย์สิน
103.93 Morgan Stanley Investment Funds
4.72 Global Infrastructure
-8.65 เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
เงินฝาก The Bank of New York Mellon
SA/NV
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

% NAV
103.93
4.56
0.12
0.04

ข้อมูลกองทุนหลัก
ทรัพย์สิน
China Gas Holdings Ltd
GFL Environmental Inc
American Tower Corp
Infrastrutture Wireless Italiane SPA
VINCI
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ต.ค. 65
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% NAV
7.07
6.40
5.80
4.52
4.14

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
Sharpe Ratio
Alpha
Beta

-34.95 %
1 ปี 2.40 เดือน
88.36 %
0.10 เท่า
-0.05
-4.84 %
0.65

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
ประเทศ
UNITED STATES
CANADA
CHINA
UNITED KINGDOM
ITALY
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ต.ค. 65

% NAV
43.18
17.24
7.07
6.85
5.52

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
Oil & Gas Storage & Transportation
Communications
Electricity Transmission & Distribution
Diversified
Water
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ต.ค. 65

% NAV
34.83
17.06
10.92
7.13
4.99

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

KGIFRMF

ชื่อกองทุน : กองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure, Class Z
ISIN Code : LU0384383872
Bloomberg Code : MSGIEQZ:LX

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผล
รวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่าอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนสูง
บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมี
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ
ดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
@ สงวนสิทธิ์ 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวน
สิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีต
มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

คู่มือการลงทุน RMF

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com
email : ka.customer@kasikornasset.com

ขอควรรูของกองทุน SSF / RMF
สรุปความแตกตางของ
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

SSF

RMF

คืออะไร

กองทุนรวมเพื่อสงเสริม
การออมระยะยาว

กองทุนรวมเพื่อสงเสริมการออม
เพื่อการเกษียณ

% ลดหยอนภาษี
ของรายได

ไมเกิน 30% ของรายได
ที่ตองเสียภาษีตอป

ไมเกิน 30% ของรายได
ที่ตองเสียภาษีตอป

จำนวนเงินลดหยอน
ภาษีสูงสุด

สูงสุด 200,000 บาท
นับรวมวงเงินกลุมเกษียณ*
ทั้งหมดตองไมเกิน
500,000 บาท

สูงสุด 500,000 บาท
นับรวมวงเงินกลุมเกษียณ*
ทั้งหมดตองไมเกิน
500,000 บาท

ชวงเวลาลงทุน
เพื่อใชสิทธิ์

ป 2563 - 2567

ตองลงทุนตอเนื่องทุกป
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
และเวนไดไมเกิน 1 ปติดตอกัน

นโยบาย
การลงทุน

ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท

ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท

ระยะเวลา
ถือครอง

10 ปขึ้นไปนับจากวันซื้อ

5 ปนับจากวันซื้อ
และอายุครบ 55 ปบริบูรณ

*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 30 พฤศจิกายน 2565 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและประกาศผาน
website https://www.kasikornasset.com ทั้งนี้ ขอใหยึดถือคูมือการลงทุนฉบับลาสุดที่ไดปรับปรุงเปนสำคัญ

ขอควรทราบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน
SSF
หากผิดเงื่อนไขการลงทุน SSF (ขายคืนกอนครบ 10 ป นับตั้งแตวันที่ซื้อหนวยลงทุน)
1. ตองคืนเงินภาษีทไี่ ดรบั ยกเวนทัง้ หมดทันที พรอมจายเงินเพิม่ ใหรฐั 1.50% ตอเดือน โดยยอนหลังตัง้ แตเดือน
เม.ย.ของปที่เคยยื่นขอลดหยอนภาษีไว จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี
2. กำไรที่ไดจากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเปนรายไดในปที่ขายคืนซึ่งตองนำไปรวมคำนวณภาษีดวย โดย
บลจ.กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จายเบื้องตน ตามอัตรากาวหนา
3. หากขายคืนหนวยลงทุนทีถ่ อื ครองต่ำกวา 1 ป จะเสีย Exit Fee 1.50% ของมูลคาซือ้ ขาย
กรณีซื้อเกินสิทธิ SSF (สวนที่เกิน 30% ของรายไดที่ตองเสียภาษีหรือเกิน 200,000 บาท แลวแตกรณี)
1. เงินคาซือ้ หนวยลงทุนสวนทีซ่ อื้ เกินสิทธิจะไมสามารถนำไปลดหยอนภาษีได
2. กำไรสวนเกินทุน (Capital Gain) ที่ไดรับจากการขายหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่เกินสิทธิ จะถือเปนรายได
ในปทขี่ ายคืน ซึง่ ตองนำไปรวมคำนวณภาษีดว ย แมจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 10 ปกต็ าม
3. หากขายคืนหนวยลงทุนทีถ่ อื ครองต่ำกวา 1 ป จะเสีย Exit Fee 1.50% ของมูลคาซือ้ ขาย

RMF
หากผิดเงื่อนไข 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
หากผิดเงื่อนไข และลงทุน RMF 5 ปขึ้นไป
1. ตองคืนเงินภาษีทไี่ ดรบั ยกเวน 5 ปยอ นหลัง โดยหากผูล งทุนคืนภาษีลา ชา ตองจายใหรฐั 1.5% ตอเดือน โดยคิด
ตัง้ แตเดือนเมษายนของปทถี่ ดั จากปทขี่ ายผิดเงือ่ นไขการลงทุนนัน้
2. กำไรทีไ่ ดจากการขายคืนไมตอ งนำไปคำนวณเพือ่ เสียภาษี
กรณีซื้อเกินสิทธิ RMF
(สวนที่เกิน 30% ของรายไดที่ตองเสียภาษีหรือเกิน 500,000 บาท แลวแตกรณี)
1. ไมสามารถนำเงินลงทุนสวนเกินไปลดหยอนภาษีได
2. เมือ่ ขายคืนจะตองนำผลประโยชนทไี่ ด(กำไร)รวมกับเงินไดอนื่ เพือ่ คำนวณภาษีเงินไดบคุ คลในปทขี่ ายคืน
3. การขายคืนสวนที่ลงทุนเกินสิทธิโดยไมเปนไปตามเงื่อนไข อาจจะสงผลใหผิดเงื่อนไขของการลงทุน RMF
ทั้งหมดทีล่ งทุนมา

SCAN

โปรดลงทะเบียน

ขอใชสิทธิ์

ลดหยอนภาษี SSF/RMF

ตามกฏใหมกรมสรรพากร ป 2565

เพื่อลงทะเบียน

