KFLRMF

กองทุนเปดเค หุนทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
(รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)

ใบรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สําหรับกองทุนเปดเค หุนทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLRMF)

ขาพเจาไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน คําเตือนทีส่ าํ คัญ ความเสีย่ งของกองทุน และขอมูลอืน่ ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเค หุนทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 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
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ผูลงทุนในชองทางอิเล็กทรอนิกสทุกชองทางไดตกลงและยอมรับทราบเนื้อหาขางตนแลว รวมถึงไดศึกษา
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ผูล งทุนโปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่ นไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และคูม อื การลงทุนกอนตัดสินใจลงทุน
.................................................................................................
(ผูลงทุน)
วันที่....................................................
สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย

รองรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

หนรงสสอชลชล วนสส วนสรท ปขข อมมลสสสครญ
บรปษรทหลรกทรร พยย จรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนททจรปต : ไดข รรบกสรรร บรอง CAC

กองททนเปป ดเค หทขนททนบรปพตร รเพสพอกสรเลลยล งชลพ
K Flexible Equity RMF
KFLRMF

• กองททนรวมผสมแบบไมส กสส หนดสรดสส วนกสรลงททนในตรสสสรแหส งททน
• กองททนรวมทลพมลนโยบสยเปป ดใหข มลกสรลงททนในกองททนรวมอสพนภสยใตข บลจ.เดลยวกรน
• กองททนรวมเพสพอกสรเลลยล งชลพ (RMF)
• ไมส มลกสรลงททนในตส สงประเทศ
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
คส สธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองททน RMF ทททกระจายการลงททนในหทขน ตราสารแหหงหนท น และหรร อเงงนฝาก โดยสามารถปรวบสวดสหวนการลงททนในหทขน
ไดข ตงแตห
ว น 0% ถถง 100% ของมมลคหาทรวพยยสนง สททธงของกองททน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซร นอขายลหวงหนข าเพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
• กองททนนท นอาจลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวมภายใตข บรง ษวทจวดการเดทยวกวนไดข ไมหจจากวดอวตราสหวน
• กองททนจะไมหลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซร นอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) อรทนนอกเหนรอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซร นอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมทสทง ธงในการบวงควบไถห
ถอนครนกหอนกจาหนด (callable) หรร อตราสารหนท นทททผข ถม รอมทสทง ธงเรท ยกใหข ผข อม อกชจาระหนท นครนกหอนกจาหนด (puttable) โดยมท
การกจาหนดผลตอบแทนไวข อยหางแนหนอนหรร อเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบท นยของสถาบวนการเงงนหรร ออวตรา
ดอกเบท นยอรทน และไมหมทการกจาหนดเงรทอนไขการจหายผลตอบแทนทททอขางองงกวบปว จจวยอข างองงอรทนเพงทมเตงม
กลยททธย ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มทงห หววงใหข ผลประกอบการสมงกวหาดวชนทชท นววด (Active management strategy)
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการลงททนระยะยาวเพรทอใชข ในววยเกษท ยณ โดยผมขลงททนจะไดข รวบสงทธงประโยชนยทางภาษท เมรทอปฏงบตว งตาม
เงรทอนไขการลงททน
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซถงท อาจจะปรวบตววเพงทมสมงขถ นนหรร อลดลงจนตจทา
กวหามมลคหาทททลงททนและทจาใหข ขาดททนไดข
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจจานวนเงงนทททแนหนอน หรร อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคห รบ
ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสรอชท นชวนฉบวบเตปม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมหเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท นดทพอ
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลพสสส ครญ
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซร นอขายลหวงหนข าเพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน ทจาใหข กองททนนท นมทความเสททยงมากกวหา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง เนรทองจากใชข เงงนลงททนในจจานวนทททนขอยกวหาจถงมทกจาไร/ขาดททนสมงกวหาการลงททนใน
หลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซร นอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมท
สงทธงในการบวงควบไถหถอนครนกหอนกจาหนด (callable) หรร อตราสารหนท นทททผข ถม รอมทสทง ธงเรท ยกใหข ผข อม อกชจาระหนท นครนกหอนกจาหนด (puttable)
ซถงท มทความเสททยงมากกวหาการลงททนในตราสารหนท นทววท ไป
• ผมขลงททนควรศถกษาขข อมมลเกททยวกวบสงทธงประโยชนยทางภาษท ททระบทไวข ในคมมห รอการลงททนในกองททนรวมเพรทอการเลท นยงชทพ
• ผมขถรอหนหวยลงททนของกองททน RMF จะไมหไดข รวบสงทธงประโยชนยทางภาษท หากไมหปฏงบตว งตามเงรทอนไขการลงททนและจะตข องครนสงทธง
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงงนเพงทมตามมาตรา 27 แหหงประมวลรวษฎากรดข วย
• หนหวยลงททนของกองททน RMF นท นจะนจาไปจจาหนหาย,จหาย,โอน,จจานจาหรร อนจาไปเปป นประกวนมงไดข
• กองททนนท นมทการลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวมภายใตข บรง ษวทจวดการเดทยวกวนไมหจจากวดอวตราสหวน ซถงท อาจกหอใหข เกงดความขวดแยข ง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกงดจากนโยบายการลงททนในหนหวยลงททนภายใตข การจวดการของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน
• ในกรณทททมทแนวโนข มวหาจะมทการขายครนหนหวยลงททนเกงนกวหา 2 ใน 3 ของจจานวนหนหวยลงททนทททจจาหนหายไดข แลข วทวงหมด
น
บรง ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพงนงจในการเลงกกองททนรวม และอาจยกเลงกคจาสวงท ซร นอขายหนหวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรร อหยทดรวบคจาสวงท ดวงกลหาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลพยงทลพสสส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดจาเนงนงาน (SD)

ตจทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนถงท มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนถงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม พลวงงานและสาธารณมปโภค

สมง

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ล www.kasikornasset.com
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สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
กลทมห หลวกทรวพยยอรทน ๆ :
35.25%

อรทน ๆ : -0.86%
พวฒนาอสวงหารง มทรวพยย :
7.49%
อาหารและเครรท องดรทม :
8.06%

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ธนาคาร
ขนสหงและโลจงสตงกสย
อาหารและเครรท องดรทม
พวฒนาอสวงหารง มทรวพยย
กลทมห หลวกทรวพยยอรทน ๆ

(% NAV)
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน
: 4.53%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 22.04%

ธนาคาร : 11.68%
เงงนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทหาเงงนฝาก
: 2.46%
ขนสหงและโลจงสตงกสย :
9.35%

(% NAV)
22.04%
11.68%
9.35%
8.06%
7.49%
35.25%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลรกทรร พยย หรส อตรสสสรททนทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ทหาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.ไมเนอรย องนเตอรย เนชวนท แนล (MINT)
บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)
บมจ.เคซทอท อทเลคโทรนงคสย (KCE)

(% NAV)
8.42%
6.70%
6.07%
5.96%
4.35%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนลยม
* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวนน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงททน *

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
2.80

สมงสทดไมหเกงน 2.4343

2.40
2.00

เกปบจรงง 2.0309

เกปบจรงง 1.8725 สมงสทดไมหเกงน 1.8725

1.60
1.20

สมงสทดไมหเกงน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกปบจรงง 0.0300 สมงสทดไมหเกงน 0.1070

การจวดการ

เกปบจรงง 0.1284 สมงสทดไมหเกงน 0.1338

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

เกปบจรงง 0.0000

คหาใชข จหายอรทนๆ

รวมคหาใชข จหาย

หมายเหตท : หากกองททนลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวม หรร อกองททนรวมอสวงหารง มทรวพยย (กอง1) หรร อหนหวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงททนใน
อสวงหารง มทรวพยย (REITs) หรร อกองททนรวมโครงสรข างพร นนฐาน ซถงท อยมภห ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรง ษวทจวดการจะไมห
คงดธรรมเนทยมการจวดการซจ นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยจะเปป นไปตามกรณทตวว อยหาง เชหน กองททนรวมตข นทางมท NAV 1,000 ลข านบาท โดยไดข จดว
สรรการลงททนไปยวงกองททนรวมปลายทางซถงท อยมภห ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลข านบาท โดยคหาธรรมเนทยมการจวดการจะคงดจาก (1)
เงงนลงททน 900 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมตข นทางกจาหนด และ (2) เงงนลงททน 100 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมปลายทางกจาหนด เปป นตข น
คหาใชข จาห ยอรทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาห สทดของกองททน
คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมลม คหาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอล ขสย)
รสยกสร
คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงททน (Front-end Fee)
คหาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนหวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสทดไมส เกปน
ไมหมท

เกปบจรปง
ไมหมท

2.00%

ยกเวข น

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงททน
คหาธรรมเนทยมอรทนๆ

ไมหมท

ไมหมท

ตามทททจาห ยจรง ง

หมายเหตท : หากกองททนลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวม หรร อกองททนรวมอสวงหารง มทรวพยย (กอง1) หรร อหนหวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงททนในอสวงหารง มทรวพยย
(REITs) หรร อกองททนรวมโครงสรข างพร นนฐาน ซถงท อยมภห ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรง ษวทจวดการจะไมหคงดธรรมเนทยมการขายและรวบ
ซร นอครนหนหวยลงททนซจ นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยกองททนปลายทางจะยกเวข นการเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมการขายและรวบซร นอครนหนหวยลงททนใหข กบว กองททนตข น
ทาง
คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
- กรณทททเปป นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสงกรไทย : ปว จจทบนว ไมหเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
- กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อรทน : อวตราไมหเกงน 1.00% ของมมลคหาหนหวยลงททนของววนทจาการลหาสทดกหอนววนทจารายการสวบเปลททยนหนหวยลงททน ปว จจทบนว เรท ยกเกปบคหา
ธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคหาหนหวยลงททนของววนทจาการลหาสทดกหอนววนทจารายการสวบเปลททยนหนหวยลงททน
KFLRMF
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดจาเนงนการในอดทต มงไดข เปปนสงงท ยรนยวนถถงผลการดจาเนงนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ คส สเฉลลพยของดรชนลผลตอบแทนรวมตลสดหลรกทรร พยย แหส งประเทศไทย
(SET TRI) (75%) Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index (12.5%) และ Total Return of
ThaiBMA Government Bond Index อสยท 1-3 ปล (12.5%)
* กส อนวรนทลพ 1 ส.ค. 2560 ใชข คสสเฉลลพยของดรชนลผลตอบแทนรวมตลสดหลรกทรร พยย (SET TRI) (50%) กรบคส สเฉลลพยผล
ตอบแทนรวมของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (25%) และอรตรสดอกเบลยล เงปนฝสกประจสส 1 ปล เฉลลพย
ของธนสคสรกรท งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย (25%) และไดข เชสพอมตส อกรบดรชนลชลวรดปร จจทบรน
ตรงล แตส วรนทลพ 1 ส.ค. 2560
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
32.55%

35.00%
30.00%
25.00%

20.54%

20.00%

18.25%

% ตส อปล

15.00%

17.13%
12.87%
11.49%12.40%

12.36%

10.00%

4.45%

5.00%

1.48%

0.00%
-5.00%

-3.06%

-10.00% -8.33%

2554

2555

-0.23%

2556

-4.02%
2557

-8.42%

2558

กองททน

3.89%

-2.75%

-5.68%

2559

2560

-9.32%
2561

2562

-7.15%

2563

ดวชนทชท นววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดจาเนงนงานตวงแตห
น วนว จวดตวงกองทท
น
นจนถถงววนทจาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวนน

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -38.53%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 15.87% ตส อปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชข เปรล ยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Aggressive Allocation

KFLRMF
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YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

(%)
10 ปล * ตรงล แตส จรดตรงล *

-7.15
-2.75
28.57
22.42

16.10
13.01
23.46
17.24

6.38
7.04
20.34
14.33

-7.15
-2.75
28.57
22.42

-5.10
-1.59
18.41
14.50

2.21
3.87
15.87
11.83

3.59
5.05
16.40
10.35

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2563
KFLRMF
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท นววด *

11.20
N/A**
20.58
N/A**

หมายเหตท : * รข อยละตหอปท
** ผลตอบแทนของตววชท นววดในชหวงเวลาตวงแตห
น จดว ตวงกองทท
น
นแสดงคหา N/A เนรทองจากไมหมทขขอมมลตววชท นววดทททเปป นดวชนทผลตอบแทนรวม
(Total Return Index) ในชหวงระยะเวลาดวงกลหาว
วงธทการคจานวณผลการดจาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม Aggressive Allocation ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KFLRMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

17.95

16.97

13.33

2.15

6.45

8.08

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

14.76

10.87

-0.10

-3.38

2.89

5.27

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

11.45

5.74

-6.34

-5.48

2.02

4.33

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

6.89

2.49

-11.02

-7.44

0.43

3.54

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

0.47

-0.87

-14.48

-11.08

-1.12

2.03

5 ปล

10 ปล

Peer Percentile

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

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

2.55

2.26

5.25

11.92

10.83

13.39

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

10.14

11.05

19.06

16.89

14.77

14.27

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

18.95

16.35

24.42

18.05

15.29

15.48

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

21.67

18.84

28.32

19.82

16.39

16.55

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

23.97

21.28

30.71

22.24

17.36

17.00

KFLRMF
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมหจาห ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วรนทลพจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

19 ธวนวาคม 2544

ขนสดกองททน
มมลคส สหนส วยลงททน (NAV)
ซสททอกล ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทท
น น.
นทจาการ เวลา
น. - 15.30

13,140.86 ลข านบาท
75.5917 บาท/หนหวย

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

500
มมลคหบาท
าขวนตจ
น ทาของการซร นอครวงน แรก
มม500
ลคหาบาท
ขวนตจ
น ทาของการซร นอครวงน ถวดไป
ทจาการ เวลา
ววททนกทจววานการขายคร
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคหาขวนตจ
น ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตจ
น ทา

ไมหกจาหนด
5,000 ลข านบาท

าการนอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทจนาทจการซร
500 บาท
500 บาท
ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
ไมหกจาหนด

ระยะเวลาการรวบเงงนคหาขายครน

T+3 ครอ 3 ววนทจาการหลวงจากววนทจารายการขายครน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยยสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KFLRMF

คทณภารดท มทณทสทง ธงธ (ผมขจดว การกองททนมวลตงแอสเซท), เรงท มบรง หาร 1 มทนาคม 2560

ยข อนหลวง 1 ปท เทหากวบ 64.97%
(กรณทกองททนจวดตว นงไมหถงถ 1 ปท จะแสดงคหาตวงแตห
น จดว ตวงกองทท
น
น)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

KFLRMF

ธนาคารกสงกรไทย จจากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จจากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จจากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จจากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จจากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนหวยลงททน ฟงนโนมทนา จจากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนหวยลงททน โรโบเวลธย จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมงโกข จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตงนาคงนภวทร จจากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรย ส (ประเทศไทย) จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท น จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนซหา จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กงมเอปง (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอรหา จจากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จจากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จจากวด
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บรง ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนหวยลงททน เวปลธย เมจงก จจากวด
บรง ษวทฮววท เซหงเฮง โกลดย ฟงวเจอรย ส จจากวด
ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสงกรไทย จจากวด
ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขรดแยข งทสงผลประโยชนย

เนรทองจากกองททนอาจลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวมซถงท อยมภห ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการไดข ไมห
จจากวดอวตราสหวน ดวงนวนน บรง ษวทจวดการจะจวดใหข มทระบบงานทททปของกวนธทรกรรมทททอาจกหอใหข เกงดความขวดแยข ง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกงดจากนโยบายการลงททนทททเปง ดใหข มทการลงททนในกองททนรวมภายใตข การบรง หาร
จวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพรทอใหข เกงดประโยชนยสงม สทดแกหผข ถม รอหนหวยลงททนของทวงกองทท
น
นรวมตข นทางและ
กองททนรวมปลายทาง คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกหอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมหเสนอขายหนหวยลงททนของกองททนกวบหรร อเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมรองสหรวฐอเมรง กา หรร อผมขททมทถงทนฐานอยมให นสหรวฐอเมรง กา หรร อบทคคลซถงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมให นสหรวฐอเมรง กา รวมถถงกองทรวพยยสนง ของบทคคลดวงกลหาวและบรง ษวทหรร อ
หข างหทขนสหวนซถงท จวดใหข มทขถ นนและดจาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

- การลงททนในหนหวยลงททนไมหใชหการฝากเงงน รวมทวงไมห
น ไดข อยมภห ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จถงมทความเสททยงจากการลงททน
ซถงท ผมขลงททนอาจไมหไดข รวบเงงนลงททนครนเตปมจจานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงน และอยมภห ายใตข การกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารหางหนวงสรอชท นชวนในการเสนอขายหนหวยลงททนของกองททนรวมนท นมงไดข เปปนการแสดงวหาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถถง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนของกองททนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนหวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนสหวนสรทปขข อมมลสจาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดจาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวหาขข อมมลดวงกลหาวถมกตข อง ไมหเปปนเทปจ
และไมหทจาใหข ผข อม รทนสจาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถถง การพงจารณาจากอวนดวบความนหาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซถงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท น โดยพงจารณาจากผลการดจาเนงนงานทททผาห นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท น
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นหาลงททน

ระดวบทททตจทากวหา
นหาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

ตจทากวหา
BBB

ตจทากวหา
BBB(tha)

ตจทากวหา
Baa

ตจทากวหา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตจทาทททสดท ทททจะไมหสามารถชจาระหนท น
ไดข ตามกจาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวหามทความเสททยงตจทามากทททจะไมหสามารถ
ชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด
ความเสททยงตจทาทททจะไมหสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซถงท ขถ นนกวบปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตห
น
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชหน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขถ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมหกปจะสมงขถ นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากหอนหนข าจะมทการซร นอขายในระดวบราคาทททตจทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองททนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวหา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถถง ความเสททยงทททมลม คหาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขถ นนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตห
น
างประเทศ เปปนตข น ซถงท พงจารณาไดข จากคหา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาห SD สมง แสดงวหากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถถง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตหอมมลคหาของหนหวยลงททน เชหน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารย ในชหวงทททเงงนบาทอหอน แตหขายทจากจาไรในชหวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชหวงทททบาทแขปงและขายทจากจาไรในชหวงทททบาทอหอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขถ นนกวหาเดงมดข วยเชหนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจถงเปปนเครรท องมรอสจาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลหาว ซถงท ทจาไดข ดงว ตหอไปนท น
- ปของกรนควสมเสลพยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงททนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สหวนการปของกวนความเสททยงไวข อยหางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขถ นนอยมกห บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมห
- ไมส ปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกงดเหตทการณยททสงห ผลกระทบตหอการดจาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลหาว กองททนอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกงดเหตทการณยททสงห ผลกระทบตหออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลหาวอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนถงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกงดเหตทการณยททสงห ผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมรอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลหาวอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซร นอขายทรวพยยสนง ของกองททน
โดยคจานวณจากมมลคหาทททตจทากวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซร นอทรวพยยสนง กวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยยสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผหานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคหาทรวพยยสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซถงท สะทข อนใหข เหปนถถง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองททนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชหน หากกองททนรวมมทคาห
TE ตจทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตจทา ดวงนวนน กองททนรวมนท นจถงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาห TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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