ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค โกรทหรขนระยะยสวปน นผล-A ชนปดจส สยเงปนปน นผล
K Growth LTF-A(D)
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
KGLTF-A(D)
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหรขนระยะยสว (LTF)
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ

กองทรนนชเช ปป นกองทรนเปป ดทนทวไป ไมส สสมสรถนสสไปลดหยส อนภสษชไดข
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนทททลงททนในหทขนทททคาดววามทอตว ราการเตตบโตของผลการดดาเนตนงานสมงกววาอวตราการเตตบโตโดยเฉลททยของหทขนจด
ทะเบทยนในตลาดหลวกทรวพยย (Growth Stock)
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ ซอขายลววงหนข าเพซทอการเพตทมประสตทธตภาพการบรต หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
• กองททน KGLTF-A(D) เสนอขายหนววยลงททนตวงแตว
ซ วนว ททท 1 กรกฎาคม 2563 เปป นตข นไป
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงว หววงใหข ผลประกอบการสมงกววาดวชนทชท ซววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททเชซทอววาการเลซอกลงททนในหทขนทททมทอตว ราการเตตบโตสมงจะสามารถสรข างผลตอบแทนทททดทในระยะยาว
• ผมขลงททนทววท ไปทททตของการรวบผลตอบแทนสมดทาเสมอจากเงตนปว นผล โดยไมวสามารถนดาไปลดหยวอนภาษท ไดข
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพตทมสมงขซ ซนหรซ อลดลงจนตดทา
กววามมลควาทททลงททนและทดาใหข ขาดททนไดข
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจดานวนเงตนทททแนวนอน หรซ อรวกษาเงตนตข นใหข อยมคว รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสซอชท ซชวนฉบวบเตปม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรต ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมวเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ซดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนเนข นลงททนในหทขนทททคาดววามทอตว ราการเตตบโตของผลการดดาเนตนงานสมง จซงอาจมทความเสททยงและความผวนผวนของราคาสมง
กววากองททนรวมทววท ไปในบางสภาวะตลาด
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ ซอขายลววงหนข าเพซทอการเพตทมประสตทธตภาพการบรต หารการลงททน ทดาใหข กองททนนท ซมทความเสททยงมากกววา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอตงโดยตรง เนซทองจากใชข เงตนลงททนในจดานวนทททนขอยกววาจซงมทกดาไร/ขาดททนสมงกววาการลงททนใน
หลวกทรวพยยอขางอตงโดยตรง
• ในกรณทททมทแนวโนข มววาจะมทการขายคซนหนววยลงททนเกตนกววา 2 ใน 3 ของจดานวนหนววยลงททนทททจดาหนวายไดข แลข วทวงหมด
ซ
บรต ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพตนตจในการเลตกกองททนรวม และอาจยกเลตกคดาสวงท ซซ ซอขายหนววยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยทดรวบคดาสวงท ดวงกลวาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดดาเนตนงาน (SD)

ตดทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตดทา

กลทมว หทขนทททเนข นลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกววา 10% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกววา 20% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

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

สมง

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อซทน ๆ : -0.15%
เงตนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทวาเงตนฝาก
: 5.46%
พวฒนาอสวงหารต มทรวพยย :
7.78%
ขนสวงและโลจตสตตกสย :
9.11%

พาณตชยย : 9.48%
ธนาคาร : 11.94%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ธนาคาร
พาณตชยย
ขนสวงและโลจตสตตกสย
พวฒนาอสวงหารต มทรวพยย
กลทมว หลวกทรวพยยอซทน ๆ

(% NAV)
กลทมว หลวกทรวพยยอซทน ๆ :
36.27%

พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 20.11%

(% NAV)
20.11%
11.94%
9.48%
9.11%
7.78%
36.27%

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

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ทวาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.ธนาคารกสตกรไทย (KBANK)
บมจ.แอดวานซย อตนโฟรย เซอรย วตส (ADVANC)
บมจ. แพลน บท มทเดทย (PLANB)

(% NAV)
9.77%
6.18%
4.43%
4.38%
4.16%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
ซ ซ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* ควาธรรมเนทยมมทผลกระทบตวอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวซน คทณควรพตจารณาการเรท ยกเกปบควาธรรมเนทยมดวงกลวาวกวอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
2.80

สมงสทดไมวเกตน 2.4343

2.40
2.00

เกปบจรตง 2.0509

เกปบจรตง 1.8725 สมงสทดไมวเกตน 1.8725

1.60
1.20

สมงสทดไมวเกตน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกปบจรตง 0.0300 สมงสทดไมวเกตน 0.1070

การจวดการ

เกปบจรตง 0.1284 สมงสทดไมวเกตน 0.1338

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

เกปบจรตง 0.0200

ควาใชข จวายอซทนๆ

รวมควาใชข จวาย

หมายเหตท : ควาใชข จาว ยอซทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาว สทดของกองททน
ควาธรรมเนทยมดวงกลวาวรวมภาษทมลม ควาเพตทม ภาษทธรท กตจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
ควาธรรมเนทยมการขายหนววยลงททน (Front-end Fee)
ควาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนววยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
1.00%

2.00%

ยกเวข น

ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนววยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพตทมเตตม

ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนววยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพตทมเตตม

ควาธรรมเนทยมการโอนหนววยลงททน
ควาธรรมเนทยมอซทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาว ยจรต ง

หมายเหตท : ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : อวตราเทวากวบควาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนววยลงททนของกองททนตข นทางหรซ อควาธรรมเนทยมการขาย
หนววยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตวอตว ราใดจะสมงกววา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดดาเนตนการในอดทต มตไดข เปปนสตงท ยซนยวนถซงผลการดดาเนตนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยย แหส งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
10.00%
8.29%

8.00%

% ตส อปช

6.00%
3.56%

4.00%
2.00%
0.00%

2563

กองททน

ดวชนทชท ซววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดดาเนตนงานตวงแตว
ซ วนว จวดตวงกองทท
ซ
นจนถซงววนทดาการสทดทข ายของปท ปฏตทตนนวซน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -15.11%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 21.83% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity Large Cap
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
KGLTF-A(D)
ตววชท ซววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท ซววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

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

15.18
17.37
26.32
22.99

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

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

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

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

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

3.56
8.29
21.83
19.17

หมายเหตท : * รข อยละตวอปท
เนซทองจากกองททนมทผลการดดาเนตนงานนข อยกววา 1 ปท ดวงนวนซ ผลการดดาเนตนงานตวงแตว
ซ จดว ตวงกองทท
ซ
นจะแสดงเปป นผลการดดาเนตนงาน
ทททเกตดขซ ซนจรต ง วตธทการคดานวณผลการดดาเนตนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดดาเนตนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรต ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity Large Cap ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน KGLTF-A(D)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

34.71

17.22

-3.84

-1.52

6.36

6.93

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

16.94

5.53

-9.79

-5.05

4.37

5.46

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

14.94

3.95

-11.96

-5.87

3.48

4.95

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

13.86

2.21

-13.94

-7.42

1.82

4.05

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

12.56

-0.26

-19.56

-12.16

-0.55

3.43

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

21.83

18.71

27.54

18.30

15.42

15.87

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

23.38

19.60

29.25

19.53

16.30

16.35

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

24.62

20.66

30.39

20.60

16.94

16.73

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

26.52

22.67

33.32

22.01

17.80

17.06

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

36.73

31.31

40.63

26.70

21.15

17.62

KGLTF-A(D)
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

มทนโยบายจวายเงตนปว นผลใหข แกวผข ถม ซอหนววยลงททนไมวเกตนปท ละ 2 ครวงซ ศซกษารายละเอทยดเพตทมเตตมจากหนวงสซอ
ชท ซชวน
(พตจารณาจวายททกสต ซนเดซอน ก.พ. และ ส.ค.)

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

28 มตถนท ายน 2550

ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทดาการ เวลา
น. - 15.30

0.60 ลข านบาท
15.3475 บาท/หนววย

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

500
500 บาท
มมลควบาท
าขวนตด
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ แรก
500 บาท
มม500
ลควาบาท
ขวนตด
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ ถวดไป
ทดาการ เวลา
ววททนกทดววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ไมวกดาหนด
10,000 ลข านบาท

าการซอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทดนาทดการซซ

มมลควาขวนตด
ซ ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตด
ซ ทา

ไมวกดาหนด
ไมวกดาหนด

ระยะเวลาการรวบเงตนควาขายคซน

T+3 คซอ 3 ววนทดาการหลวงจากววนทดารายการขายคซน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลควาทรวพยยสนต รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

KGLTF-A(D)

คทณพวกตรย พรต งซ พมไว พจตตรกทล (ผมขจดว การกองททนตราสารททน), เรตท มบรต หาร 4 มกราคม 2564

ยข อนหลวง 1 ปท เทวากวบ 137.28%
(กรณทกองททนจวดตว ซงไมวถงซ 1 ปท จะแสดงควาตวงแตว
ซ จดว ตวงกองทท
ซ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

KGLTF-A(D)

ธนาคารกสตกรไทย จดากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทตสโกข จดากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จดากวด (มหาชน)
บรต ษวท เมซองไทยประกวนชทวตต จดากวด (มหาชน)
บรต ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนววยลงททน ฟตนโนมทนา จดากวด
บรต ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนววยลงททน โรโบเวลธย จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมตโกข จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย กสตกรไทย จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตตนาคตนภวทร จดากวด(มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วตคเคอรย ส (ประเทศไทย) จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ซ จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณตชยย จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสตน จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย ฟตนวนซวา จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย ฟตนวนเซทย ไซรวส จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย ฟตลลตป (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กตมเอปง (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย ไอรวา จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนววยลงททน เวปลธย เมจตก จดากวด
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ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรต ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสตกรไทย จดากวด
ทททอยมว : 400/22 อาคารธนาคารกสตกรไทย ชวซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธตน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกวอใหข เกตดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสตทธตททจะไมวเสนอขายหนววยลงททนของกองททนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรต กา พลเมซองสหรวฐอเมรต กา หรซ อผมขททมทถตทนฐานอยมใว นสหรวฐอเมรต กา หรซ อบทคคลซซงท
โดยปกตตมทถตทนทททอยมใว นสหรวฐอเมรต กา รวมถซงกองทรวพยยสนต ของบทคคลดวงกลวาวและบรต ษวทหรซ อ
หข างหทขนสววนซซงท จวดใหข มทขซ ซนและดดาเนตนกตจกรรมในสหรวฐอเมรต กา

- การลงททนในหนววยลงททนไมวใชวการฝากเงตน รวมทวงไมว
ซ ไดข อยมภว ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงตนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมวไดข รวบเงตนลงททนคซนเตปมจดานวน
- ไดข รวบอนทมตว ตจดว ตวงซ และอยมภว ายใตข การกดากวบดมแลของสดานวกงาน ก.ล.ต
- การพตจารณารวางหนวงสซอชท ซชวนในการเสนอขายหนววยลงททนของกองททนรวมนท ซมตไดข เปปนการแสดงววาสดานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนของกองททนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนววยลงททนทททเสนอขายนวซน
ทวงนท
ซ ซ บรต ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนสววนสรทปขข อมมลสดาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผตดชอบในการดดาเนตนการของกองททนรวมและขอรวบรองววาขข อมมลดวงกลวาวถมกตข อง ไมวเปปนเทปจ
และไมวทดาใหข ผข อม ซทนสดาควญผตด

KGLTF-A(D)
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพตจารณาจากอวนดวบความนวาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชดาระหนท ซ โดยพตจารณาจากผลการดดาเนตนงานทททผาว นมาและฐานะการเงตน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยวอ ดวงตวอไปนท ซ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นวาลงททน

ระดวบทททตดทากววา
นวาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมวสามารถชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด

ตดทากววา
BBB

ตดทากววา
BBB(tha)

ตดทากววา
Baa

ตดทากววา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมวสามารถชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด

อวนดวบเครดตตสมงทททสดท มทความเสททยงตดทาทททสดท ทททจะไมวสามารถชดาระหนท ซ
ไดข ตามกดาหนด
อวนดวบเครดตตรองลงมาและถซอววามทความเสททยงตดทามากทททจะไมวสามารถ
ชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด
ความเสททยงตดทาทททจะไมวสามารถชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกตดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซซงท ขซ ซนกวบปว จจวยภายนอก เชวน สภาวะเศรษฐกตจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตว
ซ
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทตศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ซย เชวน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงตนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมวกปจะสมงขซ ซนดข วย ดวงนวซนราคา
ตราสารหนท ซทททออกมากวอนหนข าจะมทการซซ ซอขายในระดวบราคาทททตดทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนต ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชตญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกววากองททนรวมทททมท portfolio duration ตดทากววา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม ควาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพตทมขซ ซนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชวน สภาวะเศรษฐกตจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตว
ซ
างประเทศ เปปนตข น ซซงท พตจารณาไดข จากควา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาว SD สมง แสดงววากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตวอมมลควาของหนววยลงททน เชวน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงตนดอลลารย ในชววงทททเงตนบาทอวอน แตวขายทดากดาไรในชววงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงตนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชววงทททบาทแขปงและขายทดากดาไรในชววงทททบาทอวอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ซนกววาเดตมดข วยเชวนกวน ดวงนวซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครซท องมซอสดาควญในการบรต หารความเสททยงดวง
กลวาว ซซงท ทดาไดข ดงว ตวอไปนท ซ
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมวมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สววนการปของกวนความเสททยงไวข อยวางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ซนอยมกว บว ดทลยพตนตจของผมขจดว การกองททนรวมในการพตจารณาววาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมว
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกตดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกววา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกตดเหตทการณยททสงว ผลกระทบตวอการดดาเนตนงาน ฐานะทางการเงตน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลวาว กองททนอาจมทผลการดดาเนตนงานทททผนว ผวนมากกววากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกตดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกววา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกตดเหตทการณยททสงว ผลกระทบตวออทตสาหกรรมนวซน กองททนดวง
กลวาวอาจมทผลการดดาเนตนงานทททผนว ผวนมากกววากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกตดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกววา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกตดเหตทการณยททสงว ผลกระทบตวอประเทศดวงกลวาว เชวน การเมซอง
เศรษฐกตจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลวาวอาจมทผลการดดาเนตนงานทททผนว ผวนมากกววา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรต มาณการซซ ซอขายทรวพยยสนต ของกองททน
โดยคดานวณจากมมลควาทททตดทากววาระหววางผลรวมของมมลควาการซซ ซอทรวพยยสนต กวบผลรวมของมมลควาการขายทรวพยยสนต ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผวานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลควาทรวพยยสนต สททธตเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสววนตวางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสตทธตภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองททนรวมววามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนข อยเพทยงใด เชวน หากกองททนรวมมทคาว
TE ตดทา แสดงววา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตดทา ดวงนวซน กองททนรวมนท ซจซงมทประสตทธตภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอตง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาว TE สมง แสดงววาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค โกรทหรขนระยะยสวปน นผล-C ชนปด LTF
K Growth LTF-C(L)
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
KGLTF-C(L)
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหรขนระยะยสว (LTF)
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ

กองทรนนชไช มส เปป ดใหข ซสอช เพปพมตนงช แตส วนนทชพ 1 มกรสคม 2563 เปป นตข นไป
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชพลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททน LTF ทททลงททนในหทขนทททคาดววามทอตว ราการเตตบโตของผลการดดาเนตนงานสมงกววาอวตราการเตตบโตโดยเฉลททยของ
หทขนจดทะเบทยนในตลาดหลวกทรวพยย (Growth Stock)
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ ซอขายลววงหนข าเพซทอการเพตทมประสตทธตภาพการบรต หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงว หววงใหข ผลประกอบการสมงกววาดวชนทชท ซววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททเชซทอววาการเลซอกลงททนในหทขนทททมทอตว ราการเตตบโตสมงจะสามารถสรข างผลตอบแทนทททดทในระยะยาว
• ผมขลงททนทททตของการไดข รวบเงตนปว นผลระหววางการลงททน
• ผมขลงททนทททสามารถยอมรวบเงซทอนไขเกททยวกวบระยะเวลาในการลงททนไดข ซซงท กกคซอ เมซทอลงททนแลข วตข องถซอหนววยลงททนไวข ไมว
นข อยกววา 7 ปท ปฏตทตน
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพตทมสมงขซ ซนหรซ อลดลงจนตดทา
กววามมลควาทททลงททนและทดาใหข ขาดททนไดข
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจดานวนเงตนทททแนวนอน หรซ อรวกษาเงตนตข นใหข อยมคว รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชพยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสซอชท ซชวนฉบวบเตกม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรต ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมวเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ซดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชพสสส คนญ
• กองททนเนข นลงททนในหทขนทททคาดววามทอตว ราการเตตบโตของผลการดดาเนตนงานสมง จซงอาจมทความเสททยงและความผวนผวนของราคาสมง
กววากองททนรวมทววท ไป ในบางสภาวะตลาด
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ ซอขายลววงหนข าเพซทอการเพตทมประสตทธตภาพการบรต หารการลงททน ทดาใหข กองททนนท ซมทความเสททยงมากกววา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอตงโดยตรง เนซทองจากใชข เงตนลงททนในจดานวนทททนขอยกววาจซงมทกดาไร/ขาดททนสมงกววาการลงททนใน
หลวกทรวพยยอขางอตงโดยตรง
• ผมขลงททนควรศซกษาขข อมมลเกททยวกวบสตทธตประโยชนยทางภาษท ททระบทไวข ในคมมว ซอการลงททนในกองททนรวมหทขนระยะยาว
• ผมขถซอหนววยลงททนของกองททน LTF จะไมวไดข รวบสตทธตประโยชนยทางภาษท หากไมวปฏตบตว ตตามเงซทอนไขการลงททนและจะตข องคซนสตทธต
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงตนเพตทมตามมาตรา 27 แหวงประมวลรวษฎากรดข วย โดยผมขถซอหนววยลงททนทททลงททนตวงแตว
ซ วนว ททท 1 ม.ค.
2563 จะไมวสามารถไดข รวบสตทธตประโยชนย
• ผมขถซอหนววยลงททนทททถซอครองหนววยลงททนกวอนววนททท 1 มกราคม 2563 จะไมวสามารถนดาหนววยลงททนของกองททนไปจดาหนวาย จวาย โอน
จดานดา หรซ อนดาไปเปก นประกวนไดข
• ในกรณทททมทแนวโนข มววาจะมทการขายคซนหนววยลงททนเกตนกววา 2 ใน 3 ของจดานวนหนววยลงททนทททจดาหนวายไดข แลข วทวงหมด
ซ
บรต ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพตนตจในการเลตกกองททนรวม และอาจยกเลตกคดาสวงท ซซ ซอขายหนววยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยทดรวบคดาสวงท ดวงกลวาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชพยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชพยงทชพสสส คนญ
ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดดาเนตนงาน (SD)

ตดทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตดทา

กลทมว หทขนทททเนข นลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกววา 10% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกววา 20% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

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

สมง

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชพลงทรน
อซทน ๆ : -0.15%
เงตนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทวาเงตนฝาก
: 5.46%
พวฒนาอสวงหารต มทรวพยย :
7.78%
ขนสวงและโลจตสตตกสย :
9.11%

พาณตชยย : 9.48%
ธนาคาร : 11.94%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชพมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ธนาคาร
พาณตชยย
ขนสวงและโลจตสตตกสย
พวฒนาอสวงหารต มทรวพยย
กลทมว หลวกทรวพยยอซทน ๆ

(% NAV)
กลทมว หลวกทรวพยยอซทน ๆ :
36.27%

พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 20.11%

(% NAV)
20.11%
11.94%
9.48%
9.11%
7.78%
36.27%

หมายเหตท : เปก นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
ซ ซ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชพมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ทวาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.ธนาคารกสตกรไทย (KBANK)
บมจ.แอดวานซย อตนโฟรย เซอรย วตส (ADVANC)
บมจ. แพลน บท มทเดทย (PLANB)

(% NAV)
9.77%
6.18%
4.43%
4.38%
4.16%

หมายเหตท : เปก นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
ซ ซ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* ควาธรรมเนทยมมทผลกระทบตวอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวซน คทณควรพตจารณาการเรท ยกเกกบควาธรรมเนทยมดวงกลวาวกวอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจสกกองทรน
2.80

สมงสทดไมวเกตน 2.4343

2.40
2.00

เกกบจรตง 2.0509

เกกบจรตง 1.8725 สมงสทดไมวเกตน 1.8725

1.60
1.20

สมงสทดไมวเกตน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกกบจรตง 0.0300 สมงสทดไมวเกตน 0.1070

การจวดการ

เกกบจรตง 0.1284 สมงสทดไมวเกตน 0.1338

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

เกกบจรตง 0.0200

ควาใชข จวายอซทนๆ

รวมควาใชข จวาย

หมายเหตท : ควาใชข จาว ยอซทนๆ เปก นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาว สทดของกองททน
ควาธรรมเนทยมดวงกลวาวรวมภาษทมลม ควาเพตทม ภาษทธรท กตจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
ควาธรรมเนทยมการขายหนววยลงททน (Front-end Fee)
ควาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนววยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
ยกเวข น

ไมวมท

ไมวมท

ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนววยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพตทมเตตม

ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนววยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพตทมเตตม

ควาธรรมเนทยมการโอนหนววยลงททน
ควาธรรมเนทยมอซทนๆ

ไมวมท

ไมวมท

ตามทททจาว ยจรต ง

หมายเหตท : ควาปรวบกรณทขายคซนกวอนระยะเวลาถซอครองทททกดาหนด (Exit Fee) : ยกเวข น (ตวงแตว
ซ วนว ททท 1 พ.ย.63 เปก นตข นไป)
ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee):
กรณทททเปก นการสวบเปลททยนไปยวง LTF ภายในบลจ.กสตกรไทย : ปว จจทบนว ไมวเรท ยกเกกบควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อซทน : บรต ษวทจวดการจะเรท ยกเกกบควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนววยลงททนในอวตรา 1.50% ของมมลควาหนววยลงททนของววนทดาการลวาสทดกวอนววน
ทดารายการสวบเปลททยนหนววยลงททน

KGLTF-C(L)
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดดาเนตนการในอดทต มตไดข เปกนสตงท ยซนยวนถซงผลการดดาเนตนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยย แหส งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
50.00%

40.53%
35.45%

40.00%
30.00%
20.00%

% ตส อปช

23.85%
18.19%
16.12%17.30%

19.12%
12.29%

10.00%

3.66% 4.27%

3.69%

0.00%
-10.00% -4.87%
-20.00%

2554

-6.06%
2555

-3.63%

2556

-7.76%
-11.23%
2557

2558

กองททน

-9.37% -8.08%
2559

2560

-9.47%

2561

2562

-5.23%

2563

ดวชนทชท ซววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดดาเนตนงานตวงแตว
ซ วนว จวดตวงกองทท
ซ
นจนถซงววนทดาการสทดทข ายของปท ปฏตทตนนวซน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -39.33%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชพเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 17.35% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชพเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสพอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity Large Cap
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *

-9.47
-5.23
30.59
29.92

15.18
17.37
26.32
22.99

4.67
9.13
21.80
19.12

-9.47
-5.23
30.59
29.92

-5.25
-3.15
20.05
19.34

3.13
5.70
17.35
16.53

3.88
6.95
17.90
16.83

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชพ 30 ธนนวสคม 2563
KGLTF-C(L)
ตววชท ซววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท ซววด *

6.84
8.65
21.07
19.14

หมายเหตท : * รข อยละตวอปท
วตธทการคดานวณผลการดดาเนตนงานของกองททนรวมเปก นไปตามมาตรฐานการววดผลการดดาเนตนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรต ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

KGLTF-C(L)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity Large Cap ณ วนนทชพ 30 ธนนวสคม 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน KGLTF-C(L)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซกนตยไทลยทท 5

34.71

17.22

-3.84

-1.52

6.36

6.93

เปอรย เซกนตยไทลยทท 25

16.94

5.53

-9.79

-5.05

4.37

5.46

เปอรย เซกนตยไทลยทท 50

14.94

3.95

-11.96

-5.87

3.48

4.95

เปอรย เซกนตยไทลยทท 75

13.86

2.21

-13.94

-7.42

1.82

4.05

เปอรย เซกนตยไทลยทท 95

12.56

-0.26

-19.56

-12.16

-0.55

3.43

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

เปอรย เซกนตยไทลยทท 5

21.83

18.71

27.54

18.30

15.42

15.87

เปอรย เซกนตยไทลยทท 25

23.38

19.60

29.25

19.53

16.30

16.35

เปอรย เซกนตยไทลยทท 50

24.62

20.66

30.39

20.60

16.94

16.73

เปอรย เซกนตยไทลยทท 75

26.52

22.67

33.32

22.01

17.80

17.06

เปอรย เซกนตยไทลยทท 95

36.73

31.31

40.63

26.70

21.15

17.62

KGLTF-C(L)
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

มทนโยบายจวายเงตนปว นผลใหข แกวผข ถม ซอหนววยลงททนไมวเกตนปท ละ 2 ครวงซ ศซกษารายละเอทยดเพตทมเตตมจากหนวงสซอ
ชท ซชวน
(พตจารณาจวายททกสต ซนเดซอน ก.พ. และ ส.ค.)
ครวงซ ททท
ววนปต ดสมทดทะเบทยน
ววนจวายเงตนปว นผล
เงตนปว นผลตวอหนววย (บาท)
20
31 สตงหาคม 2563
14 กวนยายน 2563
0.29
19
2 มทนาคม 2563
13 มทนาคม 2563
0.14
18
2 กวนยายน 2562
13 กวนยายน 2562
0.35
17
28 กทมภาพวนธย 2562
14 มทนาคม 2562
0.12
16
28 กทมภาพวนธย 2561
14 มทนาคม 2561
0.75
15
31 สตงหาคม 2560
14 กวนยายน 2560
0.47
14
31 สตงหาคม 2559
14 กวนยายน 2559
0.72
13
29 กทมภาพวนธย 2559
14 มทนาคม 2559
0.10
31 สตงหาคม 2558
14 กวนยายน 2558
0.34
12
11
2 มทนาคม 2558
13 มทนาคม 2558
0.12
จวายเงตนปว นผล ทวงหมดจด
ซ
านวน 20 ครวงซ รวมเปก นเงตน 7.82 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วนนทชพจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

28 มตถนท ายน 2550

ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทดาการ เวลา
น. - 15.30

5,739.04 ลข านบาท

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

500
มมลควบาท
าขวนตด
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ แรก
มม500
ลควาบาท
ขวนตด
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ ถวดไป
ทดาการ เวลา
ววททนกทดววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลควาขวนตด
ซ ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตด
ซ ทา

ไมวกดาหนด
10,000 ลข านบาท
15.0348 บาท/หนววย
าการซอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทดนาทดการซซ
500 บาท
500 บาท
ททกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ไมวกดาหนด
ไมวกดาหนด

ระยะเวลาการรวบเงตนควาขายคซน

T+3 คซอ 3 ววนทดาการหลวงจากววนทดารายการขายคซน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลควาทรวพยยสนต รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

KGLTF-C(L)

คทณพวกตรย พรต งซ พมไว พจตตรกทล (ผมขจดว การกองททนตราสารททน), เรตท มบรต หาร 4 มกราคม 2564

ยข อนหลวง 1 ปท เทวากวบ 137.28%
(กรณทกองททนจวดตว ซงไมวถงซ 1 ปท จะแสดงควาตวงแตว
ซ จดว ตวงกองทท
ซ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

KGLTF-C(L)

ธนาคารกสตกรไทย จดากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทตสโกข จดากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จดากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสตน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จดากวด (มหาชน)
บรต ษวท เมซองไทยประกวนชทวตต จดากวด (มหาชน)
บรต ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนววยลงททน ฟตนโนมทนา จดากวด
บรต ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนววยลงททน โรโบเวลธย จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมตโกข จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย กสตกรไทย จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตตนาคตนภวทร จดากวด(มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลกก จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอกมบท (ประเทศไทย) จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วตคเคอรย ส (ประเทศไทย) จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ซ จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณตชยย จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสตน จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย ฟตนวนซวา จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย ฟตนวนเซทย ไซรวส จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย ฟตลลตป (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กตมเอกง (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยย ไอรวา จดากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จดากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จดากวด
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บรต ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนววยลงททน เวกลธย เมจตก จดากวด
บรต ษวทฮววท เซวงเฮง โกลดย ฟตวเจอรย ส จดากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรต ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสตกรไทย จดากวด
ทททอยมว : 400/22 อาคารธนาคารกสตกรไทย ชวซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธตน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกวอใหข เกตดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสตทธตททจะไมวเสนอขายหนววยลงททนของกองททนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรต กา พลเมซองสหรวฐอเมรต กา หรซ อผมขททมทถตทนฐานอยมใว นสหรวฐอเมรต กา หรซ อบทคคลซซงท
โดยปกตตมทถตทนทททอยมใว นสหรวฐอเมรต กา รวมถซงกองทรวพยยสนต ของบทคคลดวงกลวาวและบรต ษวทหรซ อ
หข างหทขนสววนซซงท จวดใหข มทขซ ซนและดดาเนตนกตจกรรมในสหรวฐอเมรต กา

- การลงททนในหนววยลงททนไมวใชวการฝากเงตน รวมทวงไมว
ซ ไดข อยมภว ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงตนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมวไดข รวบเงตนลงททนคซนเตกมจดานวน
- ไดข รวบอนทมตว ตจดว ตวงซ และอยมภว ายใตข การกดากวบดมแลของสดานวกงาน ก.ล.ต
- การพตจารณารวางหนวงสซอชท ซชวนในการเสนอขายหนววยลงททนของกองททนรวมนท ซมตไดข เปกนการแสดงววาสดานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนของกองททนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนววยลงททนทททเสนอขายนวซน
ทวงนท
ซ ซ บรต ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนสววนสรทปขข อมมลสดาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผตดชอบในการดดาเนตนการของกองททนรวมและขอรวบรองววาขข อมมลดวงกลวาวถมกตข อง ไมวเปกนเทกจ
และไมวทดาใหข ผข อม ซทนสดาควญผตด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสชพยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพตจารณาจากอวนดวบความนวาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปกนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชดาระหนท ซ โดยพตจารณาจากผลการดดาเนตนงานทททผาว นมาและฐานะการเงตน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยวอ ดวงตวอไปนท ซ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นวาลงททน

ระดวบทททตดทากววา
นวาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมวสามารถชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด

ตดทากววา
BBB

ตดทากววา
BBB(tha)

ตดทากววา
Baa

ตดทากววา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมวสามารถชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด

อวนดวบเครดตตสมงทททสดท มทความเสททยงตดทาทททสดท ทททจะไมวสามารถชดาระหนท ซ
ไดข ตามกดาหนด
อวนดวบเครดตตรองลงมาและถซอววามทความเสททยงตดทามากทททจะไมวสามารถ
ชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด
ความเสททยงตดทาทททจะไมวสามารถชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด

- ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกตดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซซงท ขซ ซนกวบปว จจวยภายนอก เชวน สภาวะเศรษฐกตจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตว
ซ
างประเทศ เปกนตข น โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทตศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ซย เชวน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงตนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมวกกจะสมงขซ ซนดข วย ดวงนวซนราคา
ตราสารหนท ซทททออกมากวอนหนข าจะมทการซซ ซอขายในระดวบราคาทททตดทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนต ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชตญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกววากองททนรวมทททมท portfolio duration ตดทากววา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม ควาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพตทมขซ ซนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชวน สภาวะเศรษฐกตจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตว
ซ
างประเทศ เปกนตข น ซซงท พตจารณาไดข จากควา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาว SD สมง แสดงววากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชพยงจสกกสรเปลชพยนแปลงของอนตรสแลกเปลชพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตวอมมลควาของหนววยลงททน เชวน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงตนดอลลารย ในชววงทททเงตนบาทอวอน แตวขายทดากดาไรในชววงทททบาทแขกง กองททนรวม
จะไดข เงตนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชววงทททบาทแขกงและขายทดากดาไรในชววงทททบาทอวอนกกอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ซนกววาเดตมดข วยเชวนกวน ดวงนวซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปกนเครซท องมซอสดาควญในการบรต หารความเสททยงดวง
กลวาว ซซงท ทดาไดข ดงว ตวอไปนท ซ
- ปของกนนควสมเสชพยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมวมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชพยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สววนการปของกวนความเสททยงไวข อยวางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชพยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ซนอยมกว บว ดทลยพตนตจของผมขจดว การกองททนรวมในการพตจารณาววาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมว
- ไมส ปของกนนควสมเสชพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกตดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกววา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกตดเหตทการณยททสงว ผลกระทบตวอการดดาเนตนงาน ฐานะทางการเงตน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลวาว กองททนอาจมทผลการดดาเนตนงานทททผนว ผวนมากกววากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกตดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกววา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกตดเหตทการณยททสงว ผลกระทบตวออทตสาหกรรมนวซน กองททนดวง
กลวาวอาจมทผลการดดาเนตนงานทททผนว ผวนมากกววากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชพยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกตดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกววา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกตดเหตทการณยททสงว ผลกระทบตวอประเทศดวงกลวาว เชวน การเมซอง
เศรษฐกตจ สวงคม เปกนตข น กองททนดวงกลวาวอาจมทผลการดดาเนตนงานทททผนว ผวนมากกววา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรต มาณการซซ ซอขายทรวพยยสนต ของกองททน
โดยคดานวณจากมมลควาทททตดทากววาระหววางผลรวมของมมลควาการซซ ซอทรวพยยสนต กวบผลรวมของมมลควาการขายทรวพยยสนต ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผวานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลควาทรวพยยสนต สททธตเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสววนตวางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซซงท สะทข อนใหข เหกนถซง
ประสตทธตภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองททนรวมววามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนข อยเพทยงใด เชวน หากกองททนรวมมทคาว
TE ตดทา แสดงววา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตดทา ดวงนวซน กองททนรวมนท ซจซงมทประสตทธตภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอตง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาว TE สมง แสดงววาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปกนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กกจะลดนข อยลง เปกนตข น
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