
ผลการดดาเนนนงานยยอนหลลง
ขยอมมล ณ วลนททท  28 เม.ย. 2566

กองททนทททเนยนลงททนในตราสารตลาดเงนน

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

12,221+1.55%+0.93%+0.53% +0.31% +0.57%+0.30%+0.40%+0.24%กรทงศรทตราสารเงนน-สะสมมมลค่า (KFCASH-A)

เกณฑฑมาตรฐาน (4) +0.24% +0.41% +0.29% +0.64% +0.46% +0.75% +1.09% +1.65%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.04% +0.03% +0.04% +0.03% +0.02% +0.04% +0.06% +0.11%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.01% +0.01% +0.02% +0.01% +0.01% +0.02% +0.04% +0.05%

1,777+1.38%+1.03%+0.58% +0.31% +0.59%+0.32%+0.43%+0.26%กรทงศรทตราสารเงนนพลลส (KFCASHPLUS)

เกณฑฑมาตรฐาน (5) +0.25% +0.41% +0.27% +0.63% +0.47% +0.78% +1.12% +1.43%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.04% +0.04% +0.04% +0.03% +0.02% +0.04% +0.07% +0.09%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.02% +0.04% +0.04% +0.03% +0.02% +0.03% +0.04% +0.06%
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กองททนทททเนยนลงททนในตราสารหนทต

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

1,489+2.51%+1.97%+1.96% +0.94% +1.39%+0.33%+1.45%+0.34%กรทงศรทตราสารหนทตระยะกลาง (KFMTFI)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.38% +0.46% +0.37% +0.80% +0.67% +0.71% +0.61% +0.67%

 538+2.94%+1.95%+1.60% +0.77% +1.33%+0.26%+1.39%+0.29%กรทงศรทตราสารหนทตระยะกลางปลนผล (KFMTFI-D)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.43% +0.53% +0.42% +0.76% +0.65% +0.74% +0.63% +0.95%

เกณฑฑมาตรฐาน (1) +0.22% +0.59% +0.12% +0.87% +0.30% +2.30% +2.67% N/A

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.17% +0.19% +0.19% +0.36% +0.26% +0.90% +1.06% N/A

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

61,946+3.08%+1.40%+0.71% +0.53% +0.91%+0.35%+0.49%+0.27%กรทงศรทตราสารเพนทมทรลพยย-สะสมมมลค่า (KFSPLUS-A)

เกณฑฑมาตรฐาน (3) +0.25% +0.41% +0.27% +0.63% +0.47% +0.78% +1.12% +2.27%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.03% +0.03% +0.03% +0.03% +0.02% +0.05% +0.08% +0.88%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.02% +0.04% +0.04% +0.03% +0.02% +0.03% +0.04% +0.10%

  21+0.45%N/AN/A N/A N/A+0.35%N/A+0.27%กรทงศรทตราสารเพนทมทรลพยย-ผมยลงททนสถาบลน (KFSPLUS-I)

เกณฑฑมาตรฐาน (6) +0.25% N/A +0.27% N/A N/A N/A N/A +0.36%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.03% N/A +0.03% N/A N/A N/A N/A +0.03%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.02% N/A +0.04% N/A N/A N/A N/A +0.04%

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

45,540+1.28%N/A+1.24% +0.87% +1.17%+0.42%+0.71%+0.35%กรทงศรทสมารยทตราสารหนทต-สะสมมมลค่า (KFSMART-A)

เกณฑฑมาตรฐาน (7) +0.35% +0.64% +0.43% +1.01% +0.73% +1.09% N/A +1.20%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.12% +0.15% +0.16% +0.21% +0.15% +0.16% N/A +0.15%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.06% +0.07% +0.07% +0.06% +0.04% +0.07% N/A +0.07%

 282+0.59%N/AN/A N/A N/A+0.42%N/A+0.35%กรทงศรทสมารยทตราสารหนทต-ผมยลงททนสถาบลน (KFSMART-I)

เกณฑฑมาตรฐาน (8) +0.35% N/A +0.43% N/A N/A N/A N/A +0.56%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.12% N/A +0.16% N/A N/A N/A N/A +0.15%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.06% N/A +0.07% N/A N/A N/A N/A +0.07%

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

17,622+1.96%N/A+2.13% +1.07% +1.79%+0.48%+1.82%+0.37%กรทงศรทแอคททฟตราสารหนทต-สะสมมมลค่า (KFAFIX-A)

เกณฑฑมาตรฐาน (9) +0.32% +2.11% +0.33% +2.22% +0.62% +1.70% N/A +1.78%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.53% +0.70% +0.57% +1.04% +0.90% +1.01% N/A +0.92%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.75% +0.90% +0.74% +1.39% +1.06% +1.07% N/A +0.97%

1,689+0.96%N/A+2.29% N/A N/A+0.53%+1.90%+0.40%กรทงศรทแอคททฟตราสารหนทต-ผมยลงททนกลท่ม (KFAFIX-C)

เกณฑฑมาตรฐาน (10) +0.32% +2.11% +0.33% +2.22% N/A N/A N/A +0.31%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.53% +0.70% +0.57% +1.04% N/A N/A N/A +0.91%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.75% +0.90% +0.74% +1.39% N/A N/A N/A +1.21%

 188+1.08%N/AN/A N/A N/A+0.48%N/A+0.37%กรทงศรทแอคททฟตราสารหนทต-ผมยลงททนสถาบลน (KFAFIX-I)
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เกณฑฑมาตรฐาน (11) +0.32% N/A +0.33% N/A N/A N/A N/A +1.07%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.52% N/A +0.57% N/A N/A N/A N/A +0.63%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.75% N/A +0.74% N/A N/A N/A N/A +0.81%

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

1,013+1.12%N/A+2.21% +0.66% N/A+0.32%+2.20%+0.26%กรทงศรทเออนแฮนซยแอคททฟตราสารหนทต (KFENFIX)

เกณฑฑมาตรฐาน (12) +0.29% +2.60% +0.27% +2.45% +0.39% N/A N/A +0.94%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +1.03% +1.11% +1.01% +1.71% +1.44% N/A N/A +1.81%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.80% +0.99% +0.80% +1.52% +1.17% N/A N/A +1.53%

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

 218-1.88%N/A+0.16% N/A N/A+0.39%+0.88%+0.40%กรทงศรทฟน กซยอนนคลมทรนกเกอรย 1 (KFFITG1)

เกณฑฑมาตรฐาน (13) +0.24% +0.70% +0.20% +0.97% N/A N/A N/A +0.38%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.17% +0.23% +0.22% +1.05% N/A N/A N/A +2.04%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.17% +0.21% +0.22% +0.33% N/A N/A N/A +0.29%

 415-1.83%N/A+0.19% N/A N/A+0.39%+0.88%+0.40%กรทงศรทฟน กซยอนนคลมทรนกเกอรย 2 (KFFITG2)

เกณฑฑมาตรฐาน (13) +0.24% +0.70% +0.20% +0.97% N/A N/A N/A +0.35%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.17% +0.22% +0.22% +1.03% N/A N/A N/A +2.00%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.17% +0.21% +0.22% +0.33% N/A N/A N/A +0.29%
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กองททนผสม

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

 144+4.77%-1.30%-9.72% +1.52% -6.04%-5.63%-2.37%-5.62%กรทงศรทเฟลอกซนเบนล (KFFLEX)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +11.87% +10.21% +11.10% +10.90% +12.54% +15.23% +14.92% +18.55%

1,053+7.53%-1.29%-9.39% +1.58% -5.92%-5.46%-2.17%-5.46%กรทงศรทเฟลอกซนเบนตลปลนผล (KFFLEX-D)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +11.59% +10.09% +10.88% +10.83% +12.42% +15.11% +14.84% +18.30%

เกณฑฑมาตรฐาน (2) -3.25% +0.47% -2.70% -0.96% +4.13% +0.88% +2.53% N/A

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +5.16% +4.38% +4.71% +4.74% +5.63% +6.75% +6.31% N/A

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

1,184+2.76%+2.11%+1.82% +0.80% +1.45%+0.31%+1.46%+0.33%กรทงศรทตราสารเจรนญทรลพยย (KFSMUL)

เกณฑฑมาตรฐาน (14) +0.20% +0.76% -0.07% +1.11% +0.14% +1.13% +0.98% +5.39%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.41% +0.50% +0.42% +0.81% +0.70% +0.84% +0.79% +3.50%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.34% +0.39% +0.38% +0.73% +0.52% +0.53% +5.18% +9.20%

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

1,038+0.54%N/A-0.11% +0.31% -0.27%-0.91%+0.19%-0.89%กรทงศรทชทวนตดทดดท-สะสมมมลค่า (KFHAPPY-A)

เกณฑฑมาตรฐาน (15) -1.26% -0.13% -1.25% -0.35% +2.19% +0.87% N/A +1.42%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +2.07% +1.76% +1.95% +1.84% +2.37% +2.79% N/A +2.71%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +2.05% +1.74% +1.88% +1.86% +2.26% +2.67% N/A +2.54%

 574-1.12%N/A-2.30% +0.43% N/A-2.11%-0.84%-1.90%กรทงศรทชทวนตดทเว่อรย (KFGOOD)

เกณฑฑมาตรฐาน (16) -2.76% -0.97% -2.71% -1.67% +3.82% N/A N/A +0.85%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +4.37% +3.69% +4.08% +3.57% +4.92% N/A N/A +5.32%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +4.32% +3.64% +3.94% +3.83% +4.33% N/A N/A +5.05%

 169-4.09%N/A-4.67% +0.26% N/A-3.57%-2.17%-3.13%กรทงศรทชทวนตดทเรนทด (KFSUPER)

เกณฑฑมาตรฐาน (17) -4.26% -1.80% -4.17% -3.00% +5.40% N/A N/A +1.27%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +7.13% +5.98% +6.64% +5.67% +7.80% N/A N/A +9.45%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +6.41% +5.37% +5.82% +5.63% +6.53% N/A N/A +8.08%

1,750+0.21%N/AN/A N/A N/A-0.38%+0.16%-0.64%กรทงศรทเยอนใจ-สะสมมมลค่า (KFYENJAI-A)

เกณฑฑมาตรฐาน (18) -0.49% +0.46% -0.33% N/A N/A N/A N/A +0.84%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.99% +0.90% +1.02% N/A N/A N/A N/A +0.86%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.80% +0.73% +0.80% N/A N/A N/A N/A +0.73%
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กองททนทททเนยนลงททนในหทยน

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

11,006+6.92%-2.35%-10.96% +0.64% -6.37%-6.75%-3.74%-6.63%กรทงศรทหทยนปลนผล (KFSDIV)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.48% +10.43% +11.56% +11.05% +13.79% +16.81% +15.19% +15.70%

 807+5.45%-2.24%-10.83% +0.59% -6.39%-6.70%-3.72%-6.59%กรทงศรทหทยนแวลม-สะสมมมลค่า (KFVALUE-A)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.33% +10.35% +11.45% +10.95% +13.74% +16.63% +15.22% +18.21%

   0-4.49%N/AN/A N/A N/A-6.70%N/A-6.59%กรทงศรทหทยนแวลม-ผมยลงททนสถาบลน (KFVALUE-I)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.18% N/A +11.45% N/A N/A N/A N/A +10.77%

1,352+8.51%-1.64%-6.69% +4.64% -6.90%-6.36%-3.87%-6.49%กรทงศรทอนควนตทตปลนผล  (KFSEQ-D)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.60% +10.55% +11.67% +11.00% +12.82% +16.67% +16.27% +22.31%

1,038+4.48%-1.47%-6.76% +4.45% -6.94%-6.39%-3.91%-6.50%กรทงศรทอนควนตทต  (KFSEQ)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.55% +10.51% +11.62% +10.99% +12.85% +16.56% +16.22% +19.59%

 391+7.10%+2.77%-2.20% +14.95% -0.84%-5.73%-1.21%-5.59%กรทงศรทหทยนไดนามนคปลนผล (KFDNM-D)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.16% +10.44% +11.38% +11.35% +14.32% +17.56% +16.84% +19.64%

2,213+7.88%+1.72%-5.81% +12.42% -2.05%-4.64%-1.67%-3.54%กรทงศรทไฟแนนเชททยลโฟกลสปลนผล (KFFIN-D)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +14.78% +12.04% +14.03% +12.97% +16.95% +19.68% +18.20% +21.73%

1,328+7.21%+2.80%-2.10% +14.92% -0.86%-5.59%-1.06%-5.54%กรทงศรทหทยนไดนามนค (KFDYNAMIC)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +11.99% +10.36% +11.28% +11.36% +14.40% +17.57% +16.86% +20.01%

   9-7.15%N/A-6.69% +4.53% -6.74%-6.37%-3.92%-6.50%กรทงศรทโกรทอนควนตทต-สะสมมมลค่า (KFGROWTH-A)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.71% +10.56% +11.75% +10.95% +12.72% +16.53% N/A +16.41%

 602+6.77%-1.44%-6.70% +4.51% -6.80%-6.37%-3.92%-6.50%กรทงศรทโกรทอนควนตทต-ปลนผล (KFGROWTH-D)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.70% +10.56% +11.75% +10.95% +12.73% +16.54% +16.20% +19.60%

2,050+5.73%+1.43%-4.26% +3.81% -2.43%-7.68%-4.79%-6.61%กรทงศรทเออนแฮนซยเซอท 50-สะสมมมลค่า (KFENS50-A)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.68% +11.38% +12.56% +11.35% +15.81% +18.68% +17.32% +21.15%

 218+3.52%N/A-15.50% +14.59% -2.90%-10.94%-11.22%-10.89%กรทงศรทไทยสมอล-มนดแคปอนควนตทต (KFTHAISM)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.68% +11.18% +12.44% +13.26% +14.53% +17.02% N/A +16.00%

 833-4.04%N/A-9.92% +2.71% -6.90%-8.50%-5.42%-7.87%กรทงศรทไทยออลสตารย-ปลนผล (KFTSTAR-D)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.89% +10.80% +11.90% +11.49% +13.28% +16.48% N/A +15.42%

 435-7.03%N/A-9.92% +2.71% -6.89%-8.50%-5.42%-7.87%กรทงศรทไทยออลสตารย-สะสมมมลค่า (KFTSTAR-A)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.89% +10.80% +11.90% +11.49% +13.28% +16.48% N/A +16.03%

  69-0.19%N/A-5.12% +9.03% -1.67%-5.06%-2.27%-5.61%กรทงศรทหทยนธรรมาภนบาลไทย (KFTHAICG)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.27% +10.42% +11.58% +11.01% +12.61% +15.86% N/A +15.36%

  79+6.11%N/A-5.25% N/A N/A-7.45%-4.58%-6.61%กรทงศรท SET100-สะสมมมลค่า (KFS100-A)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.53% +11.23% +12.38% +11.31% N/A N/A N/A +14.22%

Tracking Error (TE) N/A N/A N/A +1.10% N/A N/A N/A N/A

Tracking Difference (TD) N/A N/A N/A +0.65% N/A N/A N/A N/A

  12+8.60%N/A-4.43% N/A N/A-7.57%-4.96%-6.23%กรทงศรทหทยนระยะยาว SET50-สะสมมมลค่า (KFLTF50-A)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.64% +11.31% +12.39% +11.27% N/A N/A N/A +14.61%

Tracking Error (TE) N/A N/A N/A +1.10% N/A N/A N/A N/A

Tracking Difference (TD) N/A N/A N/A -0.79% N/A N/A N/A N/A

   4+3.95%N/A-6.40% N/A N/A-4.33%-1.30%-3.48%กรทงศรทหทยนระยะยาวปลนผล 70/30-ปลนผล (KFLTFD70-D)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +8.75% +7.42% +8.03% +7.77% N/A N/A N/A +9.15%
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   6+4.69%N/A-9.60% N/A N/A-6.40%-2.33%-5.31%กรทงศรทหทยนระยะยาวปลนผล-ปลนผล (KFLTFDIV-D)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.58% +10.64% +11.56% +11.26% N/A N/A N/A +13.14%

   0+7.84%N/A-6.74% N/A N/A-6.42%-3.94%-6.56%กรทงศรทหทยนระยะยาวอนควนตทต-สะสมมมลค่า (KFLTFEQ-A)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.74% +10.64% +11.79% +11.04% N/A N/A N/A +12.12%

ดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑ -7.27% -3.47% -7.08% -5.64% +8.42% -0.02% +2.70% N/A

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.81% +10.65% +11.65% +11.22% +13.65% +16.76% +15.47% N/A

ดผชนชผลตอบแทนรวม SET50 -5.78% -4.39% -6.89% -3.63% +4.44% -2.08% +1.67% N/A

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +13.79% +11.48% +12.62% +11.37% +15.37% +18.87% +17.34% N/A

ดผชนชผลตอบแทนรวม SET100 -6.81% -4.98% -7.50% -5.90% +5.17% -1.83% +1.66% N/A

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +13.71% +11.36% +12.51% +11.47% +14.92% +18.57% +17.13% N/A
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กองททนทททลงททนในต่างประเทศ

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

 596+3.66%+2.92%+1.91% +5.48% +8.34%+7.26%+7.88%+7.21%กรทงศรทโกลดย (KF-GOLD)

LBMA Gold Price PM +6.61% +8.52% +8.02% +3.38% +7.08% +10.31% +4.60% +5.22%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +11.43% +9.40% +10.43% +9.75% +12.56% +12.82% +12.86% +14.42%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.03% +12.33% +11.62% +12.42% +14.60% +14.23% +14.35% +15.42%

 310+0.58%+1.25%-1.45% +2.27% +5.46%+7.07%+17.08%+3.08%กรทงศรทโกลดยเฮดจย (KF-HGOLD)

LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB) +2.77% +17.90% +8.49% +0.00% +4.22% +8.04% +3.46% +2.65%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +16.64% +15.11% +15.12% +14.60% +14.54% +14.32% +14.11% +14.33%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +14.86% +14.10% +13.82% +14.03% +15.57% +15.62% +15.47% +15.58%

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

 278-5.92%-6.31%-19.12% +33.97% +2.28%-4.12%-12.15%-2.94%กรทงศรทออยลย (KF-OIL)

ดผชนช DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return +0.04% -21.53% -5.22% -18.98% +41.16% +6.21% -3.50% -2.81%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +28.74% +30.43% +27.19% +35.55% +34.61% +34.68% +31.85% +30.20%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +32.72% +32.22% +30.90% +36.73% +36.19% +36.68% +33.67% +31.81%

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

 671+2.56%N/AN/A N/A N/A+0.37%+1.33%+1.06%กรทงศรทโกลบอลไพรเวทอนควนตทต-หยามขายผมยลงททนรายย่อย (KFGPE-UI)

 746+8.68%N/AN/A N/A N/A+8.68%N/A+8.08%กรทงศรทไพรเวทแคปปน ตอลระยะยาว-หยามขายผมยลงททนรายย่อย 
(KFLTPC-UI)

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

1,107+1.03%-0.03%-5.72% -5.10% -1.19%+1.56%+4.05%-0.80%กรทงศรทโทเทนลรทเทนรยนบอนดย-สะสมมมลค่า (KFTRB-A)

Bloomberg US Aggregate Index - Hedging FX (THB) +0.36% +4.52% +3.00% -3.49% -3.66% +1.01% +2.04% +2.80%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +7.59% +7.08% +7.19% +7.32% +5.27% +5.05% +4.23% +4.00%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +8.11% +7.97% +7.86% +8.13% +5.84% +5.39% +4.46% +4.23%

   0+1.36%N/AN/A N/A N/A+1.59%N/A-0.78%กรทงศรทโทเทนลรทเทนรยนบอนดย-ผมยลงททนสถาบลน (KFTRB-I)

Bloomberg US Aggregate Index - Hedging FX (THB) +0.36% N/A +3.00% N/A N/A N/A N/A +1.37%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +7.49% N/A +7.19% N/A N/A N/A N/A +7.01%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +8.11% N/A +7.86% N/A N/A N/A N/A +7.76%

 809+1.13%N/A-1.26% +1.26% +0.46%+0.81%+3.21%-1.56%กรทงศรทโกลบอลสมารยทอนนคลม (KF-SINCOME)

Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD +0.36% +4.52% +3.00% -3.49% -3.66% +1.01% N/A +0.51%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +5.62% +6.09% +5.54% +6.44% +4.55% +4.78% N/A +4.22%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +8.11% +7.97% +7.86% +8.13% +5.84% +5.39% N/A +4.92%

7,522+1.09%N/A-1.33% +1.21% +0.43%+0.89%+3.25%-1.53%กรทงศรทโกลบอลคอลเลอคททฟสมารยทอนนคลม (KF-CSINCOM)

Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD +0.36% +4.52% +3.00% -3.49% -3.66% +1.01% N/A +0.51%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +5.61% +6.08% +5.53% +6.44% +4.54% +4.78% N/A +4.22%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +8.11% +7.97% +7.86% +8.13% +5.84% +5.39% N/A +4.92%

 373-3.99%N/A-5.61% N/A N/A+1.18%+4.69%-1.77%กรทงศรทไดเวอรยซนไฟดยอนนคลม-สะสมมมลค่า (KFDIVERS-A)

ผลการดดาเนนนงานยยอนหลผง ณ 28 เม.ย. 2566 จผดทดาโดย บลจ.กรรงศรช หนยา 7/26



เกณฑฑมาตรฐาน (23) +0.23% +5.49% +3.08% -2.78% N/A N/A N/A -1.07%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +5.51% +6.16% +5.68% +7.33% N/A N/A N/A +5.41%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +5.16% +5.72% +5.22% +6.74% N/A N/A N/A +5.02%

   6-3.99%N/A-5.61% N/A N/A+1.18%+4.69%-1.77%กรทงศรทไดเวอรยซนไฟดยอนนคลม-รลบซืตอคนือลตโนมลตน (KFDIVERS-R)

เกณฑฑมาตรฐาน (24) +0.23% +5.49% +3.08% -2.78% N/A N/A N/A -1.07%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +5.51% +6.16% +5.68% +7.33% N/A N/A N/A +5.41%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +5.16% +5.72% +5.22% +6.74% N/A N/A N/A +5.02%

 611-21.36%N/A-11.04% N/A N/A-1.42%+18.85%-6.77%กรทงศรทเอเชทยนไฮยนลดยบอนดย-สะสมมมลค่า (KFAHYBON-A)

100% ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% 

Constrained Index in USD - Hedging FX

-6.41% +27.16% +0.02% -4.70% N/A N/A N/A -12.30%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +6.94% +12.14% +7.99% +11.43% N/A N/A N/A +11.27%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +5.81% +15.22% +6.93% +13.40% N/A N/A N/A +11.50%

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

 341+3.91%+5.86%-4.59% +6.43% +4.83%-0.34%+13.12%-8.23%กรทงศรทโอเรทยนทลลเฟลอกซย (KF-ORTFLEX)

MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net) -0.48% +6.83% +2.55% -2.44% +7.27% +2.63% +5.53% +3.59%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +15.25% +19.92% +15.20% +22.25% +20.42% +20.27% +16.95% +17.20%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.09% +12.59% +11.14% +13.36% +14.29% +14.57% +13.74% +18.25%

1,140+2.02%N/A-5.80% +3.26% +1.07%+1.72%+3.00%-1.06%กรทงศรทโกลบอลอนนคลม (KF-INCOME)

40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return 

Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) 

Hedged to USD +25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return 

Gross) Hedged to USD

+4.87% -3.23% +4.83% +1.64% +8.45% +6.84% N/A +5.97%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +4.87% +5.64% +4.94% +8.38% +7.03% +7.06% N/A +6.83%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +11.10% +12.19% +10.90% +12.83% +9.97% +9.85% N/A +8.56%

 515-1.62%N/A-11.27% +0.92% -1.04%+0.97%+1.93%+0.97%กรทงศรทเอเชทยนอนนคลมเฮดจย-สะสมมมลค่า (KFAINCOM-A)

50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดผชนช JP Morgan Asia 

Credit Index (SGD Hedged) (20)

+2.12% +4.17% +2.12% -9.81% +2.11% +0.88% N/A +0.03%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +7.84% +8.61% +7.84% +7.69% +7.16% +7.31% N/A +7.31%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +8.59% +10.69% +8.59% +10.33% +9.18% +9.31% N/A +9.30%

 779+0.38%N/A-11.27% +0.92% -1.04%+0.97%+1.93%+0.97%กรทงศรทเอเชทยนอนนคลมเฮดจย-รลบซืตอคนืหน่วยลงททนอลตโนมลตน 
(KFAINCOM-R)
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดผชนช JP Morgan Asia 

Credit Index (SGD Hedged) (22)

+2.12% +4.17% +2.12% -9.81% +2.11% +0.88% N/A +2.97%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +7.84% +8.61% +7.84% +7.69% +7.16% +7.31% N/A +6.97%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +8.59% +10.69% +8.59% +10.33% +9.18% +9.31% N/A +8.59%

1,346+1.12%N/A-5.79% +3.18% +1.03%+1.86%+3.14%-0.97%กรทงศรทคอลเลอคททฟโกลบอลอนนคลม-สะสมมมลค่า (KFCINCOM-A)

40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return 

Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) 

Hedged to USD +25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return 

Gross) Hedged to USD

+4.87% -3.23% +4.83% +1.64% +8.45% +6.84% N/A +5.42%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +4.86% +5.66% +4.95% +8.39% +7.03% +7.08% N/A +6.59%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +11.10% +12.19% +10.90% +12.83% +9.97% +9.85% N/A +8.69%

   0+0.38%N/AN/A N/A N/A+1.86%N/A-0.98%กรทงศรทคอลเลอคททฟโกลบอลอนนคลม-ผมยลงททนสถาบลน (KFCINCOM-I)

40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return 

Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) 

Hedged to USD +25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return 

Gross) Hedged to USD

+4.87% N/A +4.83% N/A N/A N/A N/A -0.81%
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ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +4.80% N/A +4.95% N/A N/A N/A N/A +5.28%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +11.10% N/A +10.90% N/A N/A N/A N/A +10.48%

  47-1.21%N/A-8.02% -0.78% -1.06%+0.06%+5.45%-2.57%กรทงศรทโกลบอลมลลตนแอสเซทอนนคลมเฮดจยเอฟเออกซย-สะสมมมลค่า 
(KFMINCOM-A)
ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +4.58% +4.99% +4.66% +6.29% +5.44% +6.12% N/A +6.05%

 222-0.71%N/A-8.02% -0.78% -1.06%+0.06%+5.45%-2.57%กรทงศรทโกลบอลมลลตนแอสเซทอนนคลมเฮดจยเอฟเออกซย-รลบซืตอคนืหน่วย
ลงททนอลตโนมลตน (KFMINCOM-R)
ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +4.58% +4.99% +4.66% +6.29% +5.44% +6.12% N/A +5.82%

 384-3.18%N/A-8.92% -0.08% N/A-0.56%+4.25%-5.83%กรทงศรทพรทเฟอรยมนกซยเฮดจยเอฟเออกซย-สะสมมมลค่า (KFPREFER-A)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +8.98% +10.39% +8.40% +10.28% +7.18% N/A N/A +12.72%

3,668-3.94%N/A-8.88% N/A N/A+2.25%-1.05%-0.02%กองททนเปน ดกรทงศรทโกลบอลคอรยอโลเคชลทน (KFCORE)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +5.90% +7.37% +6.22% +8.31% N/A N/A N/A +7.22%

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

  60-3.82%+1.91%-11.85% -2.40% -2.72%-5.07%+1.15%-8.87%กรทงศรทบนคสตารย (KF-BIC)

MSCI BIC Net TR 10/40 Index -2.67% +17.50% +0.42% -1.74% -3.22% -6.19% +0.26% -1.57%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +14.19% +17.83% +14.42% +19.39% +20.39% +20.16% +18.45% +24.07%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +17.16% +22.06% +16.84% +22.94% +22.80% +21.53% +21.66% +24.44%

 533-4.02%-3.82%-10.82% -12.40% -12.26%-2.31%+29.59%-10.27%กรทงศรทไชน่าอนควนตทต (KF-CHINA)

Hang Seng China Enterprise -6.27% +21.71% -1.98% -8.47% -11.53% -10.08% -3.40% -3.93%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +26.35% +32.05% +25.33% +31.82% +27.80% +24.56% +22.76% +23.01%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +23.49% +31.06% +23.26% +31.35% +28.09% +25.19% +23.63% +23.96%

  47-2.74%-2.83%-3.76% +10.46% -3.13%+3.29%-12.12%-1.06%กรทงศรทลาตนนอเมรนกาอนควนตทต (KF-LATAM)

MSCI EM Latin America Index -0.67% -11.18% +3.44% -3.98% +11.98% -4.20% -3.66% -3.41%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +20.50% +24.87% +22.29% +26.80% +25.95% +28.84% +24.91% +24.00%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +21.34% +23.38% +22.62% +24.59% +24.66% +28.34% +25.41% +24.67%

1,632+0.24%-0.23%-22.82% -16.53% -10.97%+5.45%-2.75%-6.33%กรทงศรทยมเอสอนควนตทต-สะสมมมลค่า (KFUS-A)

S&P 500 Total Return +4.11% -9.10% -0.33% +2.30% +18.63% +13.24% +13.75% +13.76%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +33.66% +37.87% +32.71% +46.70% +39.96% +33.61% +25.43% +24.57%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +9.82% +10.35% +9.68% +10.03% +13.08% +18.63% +16.01% +15.72%

   0-1.90%N/AN/A N/A N/A+5.45%N/A-6.32%กรทงศรทยมเอสอนควนตทต-ผมยลงททนสถาบลน (KFUS-I)

S&P 500 Total Return +4.11% N/A -0.33% N/A N/A N/A N/A -3.78%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +33.42% N/A +32.71% N/A N/A N/A N/A +34.35%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +9.82% N/A +9.68% N/A N/A N/A N/A +9.32%

  50-1.52%-1.83%-15.99% -4.09% -6.76%-2.28%+3.12%-5.56%กรทงศรทอทเมอรยจนตงมารยเกอตสยอนควนตทต (KF-EM)

MSCI Emerging Market TR Net -1.46% +4.39% +1.57% -6.86% +6.19% -0.34% +1.70% +1.44%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +16.65% +17.77% +16.50% +22.57% +18.84% +18.03% +15.11% +14.85%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +11.96% +12.72% +10.93% +14.62% +15.74% +16.59% +15.00% +14.80%

 730+6.27%N/A+2.22% +10.91% +5.08%+14.34%+16.90%+10.59%กรทงศรทยทโรปอนควนตทต (KF-EUROPE)

S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return +12.36% +16.34% +15.42% +10.65% +13.83% +7.94% N/A +7.37%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +20.37% +23.25% +19.92% +28.96% +23.82% +22.41% N/A +18.53%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +18.12% +16.86% +16.80% +20.65% +19.11% +18.82% N/A +16.75%

 789+8.01%N/A-0.14% +9.12% +9.20%-0.37%-8.12%+4.57%กรทงศรทโกลบอลเฮลธยแครยอนควนตทต-สะสมมมลค่า (KFHEALTH-A)

MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) +5.56% -5.31% +0.10% +2.81% +10.40% +10.89% N/A +9.47%
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ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +14.63% +15.43% +13.86% +18.26% +17.19% +17.45% N/A +17.41%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +13.63% +15.25% +13.73% +17.87% +15.60% +16.93% N/A +16.85%

3,417+6.40%N/A-0.14% +9.06% +9.13%-0.37%-8.12%+4.57%กรทงศรทโกลบอลเฮลธยแครยอนควนตทต-ปลนผล (KFHEALTH-D)

MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) +5.56% -5.31% +0.10% +2.81% +10.40% +10.89% N/A +8.14%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +14.63% +15.43% +13.86% +18.26% +17.20% +17.46% N/A +16.81%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +13.63% +15.25% +13.73% +17.87% +15.60% +16.93% N/A +15.34%

  52+1.21%N/A-8.31% +6.10% -1.02%+1.84%+4.82%-4.10%กรทงศรทโกลบอลสมอล-มนดแคปอนควนตทตปลนผล (KF-SMCAPD)

S&P Developed SmallCap Net TR Index -2.00% -4.31% +2.68% -2.32% +14.38% +5.76% N/A +6.91%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +17.09% +17.90% +16.36% +21.32% +20.04% +19.95% N/A +17.03%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +18.87% +20.24% +18.28% +22.45% +19.55% +20.66% N/A +17.49%

2,917+7.56%N/A-0.67% +9.48% +6.48%+11.71%+16.84%+4.97%กรทงศรทยทโรปอนควนตทตเฮดจย-สะสมมมลค่า (KFHEUROP-A)

S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging 

FX(THB)

+7.09% +15.27% +13.98% +5.64% +13.00% +10.21% N/A +9.54%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +17.92% +21.68% +17.68% +27.51% +22.46% +21.71% N/A +19.27%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +14.28% +15.29% +14.30% +18.84% +17.87% +18.63% N/A +17.93%

   0+5.44%N/AN/A N/A N/A+11.71%N/A+4.97%กรทงศรทยทโรปอนควนตทตเฮดจย-ผมยลงททนสถาบลน (KFHEUROP-I)

S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging 

FX(THB)

+7.09% N/A +13.98% N/A N/A N/A N/A +7.96%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +17.78% N/A +17.68% N/A N/A N/A N/A +18.26%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +14.28% N/A +14.30% N/A N/A N/A N/A +14.78%

1,816+3.89%N/A+5.91% +8.29% +1.20%+10.16%+5.80%+4.23%กรทงศรทเจแปนเฮดจยปลนผล (KF-HJAPAND)

TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX +6.22% +8.53% +10.69% +12.60% +15.55% +6.97% N/A +7.61%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +15.82% +16.61% +15.89% +19.12% +19.55% +20.20% N/A +20.79%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +8.89% +11.70% +10.90% +11.17% +12.50% +16.59% N/A +16.23%

1,053+2.58%N/A-7.59% +1.49% -0.33%-1.56%+25.75%-9.82%กรทงศรทเกรทเทอรยไชน่าอนควนตทตเฮดจยปลนผล (KF-HCHINAD)

MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX -8.54% +28.49% +0.95% -12.02% -3.99% -3.92% N/A -0.83%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +17.70% +23.34% +17.59% +24.65% +21.86% +21.44% N/A +19.55%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +19.44% +24.98% +19.04% +25.47% +23.49% +22.76% N/A +20.78%

  63-0.54%N/A+0.49% +2.98% +2.68%-2.51%-2.15%+4.63%กรทงศรทโกลบอลอนควนตทตลองชอรยต (KF-GLS)

ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate Index + 0.085% p.a. +6.19% +1.10% +2.39% +5.38% +1.94% -0.41% N/A -0.96%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +9.33% +10.48% +9.82% +10.19% +11.65% +10.95% N/A +10.60%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +7.82% +8.36% +8.37% +8.68% +7.56% +7.21% N/A +7.05%

3,945+7.13%N/A-2.50% +7.05% N/A+6.96%+10.86%+4.00%กรทงศรทโกลบอลแบรนดยอนควนตทต-สะสมมมลค่า (KFGBRAND-A)

MSCI World Net Index NETR USD +5.91% +0.71% +8.33% +2.83% +15.14% N/A N/A +13.50%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.97% +17.15% +13.84% +20.66% +16.85% N/A N/A +18.42%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.70% +18.23% +15.58% +20.67% +17.33% N/A N/A +20.85%

 186-7.38%N/A-2.50% N/A N/A+6.96%+10.86%+4.00%กรทงศรทโกลบอลแบรนดยอนควนตทต-ผมยลงททนสถาบลน (KFGBRAND-I)

MSCI World Net Index NETR USD +5.91% +0.71% +8.33% +2.83% N/A N/A N/A -4.39%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.79% +17.15% +13.84% +20.50% N/A N/A N/A +19.91%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.70% +18.23% +15.58% +20.67% N/A N/A N/A +20.07%

1,907+6.56%N/A-2.50% +7.01% +7.18%+6.96%+10.86%+4.00%กรทงศรทโกลบอลแบรนดยอนควนตทต-ปลนผล (KFGBRAND-D)

MSCI World Net Index NETR USD +5.91% +0.71% +8.33% +2.83% +15.14% +9.85% N/A +9.32%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.96% +17.15% +13.83% +20.66% +16.87% +16.67% N/A +15.07%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.70% +18.23% +15.58% +20.67% +17.33% +18.68% N/A +16.65%
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   0+1.27%N/A+1.43% N/A N/A+11.27%+15.32%+8.19%กรทงศรทโกลบอลแบรนดยอนควนตทต-ผมยลงททนสถาบลนแบบปลนผล 
(KFGBRAN-ID)
MSCI World Net Index NETR USD +5.91% +0.71% +8.33% +2.83% N/A N/A N/A +2.33%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +25.45% +22.65% +22.95% +23.04% N/A N/A N/A +22.69%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.70% +18.23% +15.58% +20.67% N/A N/A N/A +20.64%

 764+1.71%N/A-19.74% -6.08% -1.03%+17.45%+7.60%+4.13%กรทงศรทโกลบอลเทคโนโลยทอนควนตทต-สะสมมมลค่า (KFGTECH-A)

MSCI AC World Information Technology Index +12.07% +6.12% +18.24% +3.78% +18.21% +17.36% N/A +17.17%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +26.75% +34.89% +29.11% +47.48% +39.76% +34.08% N/A +31.30%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +19.08% +24.20% +19.15% +27.14% +23.54% +24.47% N/A +22.71%

   0+10.25%N/AN/A N/A N/A+17.45%N/A+4.13%กรทงศรทโกลบอลเทคโนโลยทอนควนตทต-ผมยลงททนสถาบลน (KFGTECH-I)

MSCI AC World Information Technology Index +12.07% N/A +18.24% N/A N/A N/A N/A +5.55%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +26.36% N/A +29.10% N/A N/A N/A N/A +31.78%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +19.08% N/A +19.15% N/A N/A N/A N/A +20.98%

 192+6.94%N/A+8.14% +12.15% +4.92%+10.63%+5.01%+5.98%กรทงศรทเจแปนอนควนตทตอนนเดอกซยเฮดจยเอฟเออกซย-สะสมมมลค่า 
(KFJPINDX-A)
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB) +6.55% +5.05% +11.35% +9.08% +13.78% +6.67% N/A +8.52%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.95% +14.02% +13.45% +16.45% +17.37% +18.33% N/A +17.60%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +8.28% +13.69% +13.04% +14.35% +15.95% +18.96% N/A +18.43%

   0+2.20%N/AN/A N/A N/A+10.68%N/A+6.02%กรทงศรทเจแปนอนควนตทตอนนเดอกซยเฮดจยเอฟเออกซย-ผมยลงททนสถาบลน 
(KFJPINDX-I)
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB) +6.55% N/A +11.35% N/A N/A N/A N/A +1.91%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.95% N/A +13.45% N/A N/A N/A N/A +13.73%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +8.28% N/A +13.04% N/A N/A N/A N/A +13.81%

 826+8.62%N/A-2.28% +11.26% +8.39%+6.57%+4.79%+1.37%กรทงศรทยมเอสอนควนตทตอนนเดอกซยเฮดจยเอฟเออกซย-สะสมมมลค่า 
(KFUSINDX-A)
S&P 500 Index - Hedging FX (THB) +2.60% +6.02% +8.52% -1.22% +13.83% +11.07% N/A +11.30%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +15.47% +18.36% +15.26% +22.12% +18.64% +21.37% N/A +19.95%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.69% +19.16% +15.91% +22.38% +19.29% +22.51% N/A +21.14%

  31-5.72%N/AN/A N/A N/A+6.57%+4.79%+1.37%กรทงศรทยมเอสอนควนตทตอนนเดอกซยเฮดจยเอฟเออกซย-ผมยลงททนสถาบลน 
(KFUSINDX-I)
S&P 500 Index - Hedging FX (THB) +2.60% +6.02% +8.52% N/A N/A N/A N/A -2.24%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +15.35% +18.34% +15.26% N/A N/A N/A N/A +20.73%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.69% +19.16% +15.91% N/A N/A N/A N/A +21.15%

 366+6.22%N/A+6.33% +13.48% +2.18%+6.19%+4.51%+2.38%กรทงศรทเจแปนสมอลแคปอนควนตทต-สะสมมมลค่า (KFJPSCAP-A)

ดผชนช MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY +5.08% +5.49% +3.10% +7.52% +6.38% +0.66% N/A +2.69%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +16.23% +14.69% +15.27% +16.17% +18.89% +20.64% N/A +19.91%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.35% +16.47% +16.14% +16.38% +16.71% +18.15% N/A +17.53%

   0-1.02%N/AN/A N/A N/A+6.21%N/A+2.40%กรทงศรทเจแปนสมอลแคปอนควนตทต-ผมยลงททนสถาบลน (KFJPSCAP-I)

ดผชนช MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY +5.08% N/A +3.10% N/A N/A N/A N/A +0.87%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +16.21% N/A +15.27% N/A N/A N/A N/A +14.93%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.35% N/A +16.14% N/A N/A N/A N/A +15.94%

 465+6.30%N/A+6.43% +13.85% +2.31%+6.24%+4.76%+2.43%กรทงศรทเจแปนสมอลแคปอนควนตทตปลนผล (KF-JPSCAPD)

ดผชนช MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY +5.08% +5.49% +3.10% +7.52% +6.38% +0.66% N/A +2.83%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +16.01% +14.58% +15.10% +16.09% +18.81% +20.61% N/A +19.87%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.35% +16.47% +16.14% +16.38% +16.71% +18.15% N/A +17.53%

  93+3.07%N/A-5.63% +8.98% +2.86%-0.41%-0.30%-5.16%กรทงศรทยมเอสสมอล-มนดแคปอนควนตทตเฮดจยเอฟเออกซย (KF-HSMUS)

Russell 2500 Net TR Lagged - Hedging FX(THB) -0.03% -2.02% -0.44% -12.11% +10.41% +4.47% N/A +5.47%
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ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +18.99% +18.95% +18.06% +21.58% +21.19% +20.89% N/A +19.74%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.36% +1.31% +1.01% +13.57% +20.19% +24.51% N/A +23.32%

 244+1.86%N/A-2.21% +14.75% +1.70%+1.19%+0.14%+1.82%กรทงศรทอนนเดทยอนควนตทต (KF-INDIA)

MSCI India Index +4.09% -12.88% -3.52% -6.80% +20.49% +8.10% N/A +6.93%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +9.43% +9.81% +8.99% +14.02% +16.02% +17.16% N/A +16.56%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +14.14% +12.79% +13.63% +15.41% +17.71% +20.86% N/A +20.19%

8,614-3.17%N/A-11.07% -6.32% -1.68%-0.70%+20.87%-8.84%กรทงศรทไชน่าเอแชรยอนควนตทต-สะสมมมลค่า (KFACHINA-A)

ดผชนช MSCI China A Onshore -2.66% +5.27% +2.65% -1.63% +6.27% +3.42% N/A +1.62%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +17.31% +22.16% +17.12% +23.13% +22.40% +22.52% N/A +22.32%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.53% +16.92% +14.40% +18.27% +20.60% +22.03% N/A +21.97%

  42+8.21%N/AN/A N/A N/A-0.69%+20.87%-8.84%กรทงศรทไชน่าเอแชรยอนควนตทต-ผมยลงททนสถาบลน (KFACHINA-I)

ดผชนช MSCI China A Onshore -2.66% +5.27% +2.65% N/A N/A N/A N/A -0.25%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +17.29% +22.16% +17.12% N/A N/A N/A N/A +23.95%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.53% +16.92% +14.40% N/A N/A N/A N/A +18.05%

 512-3.80%N/A-15.23% -1.16% -3.79%-1.80%+6.65%-8.26%กรทงศรทเอเชทยนอนควนตทตเฮดจยเอฟเออกซย-สะสมมมลค่า (KFHASIA-A)

MSCI AC Asia (ex Japan) Gross Return GBP - Hedging FX -7.54% +8.75% -2.62% -8.15% +4.54% +0.25% N/A +0.14%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +17.45% +18.21% +17.00% +18.71% +18.63% +18.91% N/A +18.91%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +18.35% +20.84% +17.56% +22.08% +19.44% +19.94% N/A +19.89%

  16-0.80%N/AN/A N/A N/A-1.80%N/A-8.26%กรทงศรทเอเชทยนอนควนตทตเฮดจยเอฟเออกซย-ผมยลงททนสถาบลน (KFHASIA-I)

MSCI AC Asia (ex Japan) Gross Return GBP - Hedging FX -7.54% N/A -2.62% N/A N/A N/A N/A +0.83%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +17.19% N/A +17.00% N/A N/A N/A N/A +17.53%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +18.35% N/A +17.56% N/A N/A N/A N/A +18.36%

2,344-4.15%N/A-29.63% +5.34% -4.15%+1.63%+5.17%-6.83%กรทงศรทเวทยดนามอนควนตทต-สะสมมมลค่า (KFVIET-A)

ดผชนช FTSE Vietnam Index ในสกรลเงนนเหรชยญสหรผฐ ปรผบดยวยอผตราแลก

เปลชลยนเพพลอเทชยบเททาคทาสกรลเงนนบาท ณ วผนทชลค ดานวณผลตอบแทน

-4.60% -7.27% +1.65% -33.77% +5.64% -2.94% N/A -2.71%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +15.81% +19.61% +15.86% +21.76% +19.87% +19.74% N/A +19.73%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +23.92% +28.40% +23.63% +26.38% +23.75% +22.32% N/A +22.32%

 244-22.89%N/AN/A N/A N/A+1.63%+5.17%-6.83%กรทงศรทเวทยดนามอนควนตทต-ผมยลงททนสถาบลน (KFVIET-I)

ดผชนช FTSE Vietnam Index ในสกรลเงนนเหรชยญสหรผฐ ปรผบดยวยอผตราแลก

เปลชลยนเพพลอเทชยบเททาคทาสกรลเงนนบาท ณ วผนทชลค ดานวณผลตอบแทน

-4.60% -7.27% +1.65% N/A N/A N/A N/A -27.62%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +14.81% +19.60% +15.86% N/A N/A N/A N/A +21.16%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +23.92% +28.40% +23.63% N/A N/A N/A N/A +27.44%

2,151+6.98%N/A-2.43% +5.96% N/A-0.41%-0.12%+0.40%กรทงศรทโกลบอลเฮลธยแครยอนควนตทตเฮดจยเอฟเออกซย-สะสมมมลค่า 
(KFHHCARE-A)
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX +1.90% +3.15% +0.73% -0.41% +7.69% N/A N/A +8.63%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.27% +13.69% +13.07% +18.71% +17.15% N/A N/A +18.08%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +10.87% +12.12% +10.46% +15.91% +14.57% N/A N/A +17.82%

  65-7.09%N/A-2.43% N/A N/A-0.41%-0.12%+0.40%กรทงศรทโกลบอลเฮลธยแครยอนควนตทตเฮดจยเอฟเออกซย-ผมยลงททนสถาบลน 
(KFHHCARE-I)
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX +1.90% +3.15% +0.73% -0.41% N/A N/A N/A -4.03%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.05% +13.66% +13.07% +18.64% N/A N/A N/A +19.01%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +10.87% +12.12% +10.46% +15.91% N/A N/A N/A +15.99%

 140+6.92%N/A-2.43% +5.93% N/A-0.41%-0.12%+0.40%กรทงศรทโกลบอลเฮลธยแครยอนควนตทตเฮดจยเอฟเออกซย-ปลนผล 
(KFHHCARE-D)
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX +1.90% +3.15% +0.73% -0.41% +7.69% N/A N/A +8.63%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.27% +13.69% +13.07% +18.71% +17.16% N/A N/A +18.09%
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ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +10.87% +12.12% +10.46% +15.91% +14.57% N/A N/A +17.82%

2,896+9.30%N/A-14.96% +5.14% N/A+12.67%+7.56%+2.73%กรทงศรทเวนลยดเทคอนควนตทตเฮดจยเอฟเออกซย-สะสมมมลค่า (KFHTECH-A)

MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging 

FX (THB)

+8.15% +15.18% +18.84% -0.21% +14.87% N/A N/A +17.31%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +23.19% +26.81% +24.18% +31.64% +28.24% N/A N/A +27.86%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +18.45% +24.17% +18.62% +26.95% +23.49% N/A N/A +26.95%

   0+4.70%N/AN/A N/A N/A+12.69%N/A+2.74%กรทงศรทเวนลยดเทคอนควนตทตเฮดจยเอฟเออกซย-ผมยลงททนสถาบลน (KFHTECH-I)

MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging 

FX (THB)

+8.15% N/A +18.84% N/A N/A N/A N/A +8.59%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +22.93% N/A +24.18% N/A N/A N/A N/A +25.71%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +18.45% N/A +18.62% N/A N/A N/A N/A +21.45%

 829+6.13%N/A+1.44% N/A N/A+7.31%+13.25%+4.11%กรทงศรทโกลบอลดนวนเดนดยเฮดจยเอฟเออกซย-สะสมมมลค่า (KFGDIV-A)

MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX +1.46% +9.94% +8.20% -1.85% N/A N/A N/A +8.15%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +11.20% +12.42% +11.26% +15.60% N/A N/A N/A +13.84%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.10% +15.36% +12.29% +18.36% N/A N/A N/A +15.54%

 351+6.15%N/A+1.44% N/A N/A+7.31%+13.25%+4.11%กรทงศรทโกลบอลดนวนเดนดยเฮดจยเอฟเออกซย-ปลนผล (KFGDIV-D)

MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX +1.46% +9.94% +8.20% -1.85% N/A N/A N/A +8.15%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +11.19% +12.42% +11.26% +15.60% N/A N/A N/A +13.84%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.10% +15.36% +12.29% +18.36% N/A N/A N/A +15.54%

   3+5.48%N/AN/A N/A N/A+7.32%N/A+4.11%กรทงศรทโกลบอลดนวนเดนดยเฮดจยเอฟเออกซย-ผมยลงททนสถาบลน (KFGDIV-I)

MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX +1.46% N/A +8.20% N/A N/A N/A N/A +3.30%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +11.16% N/A +11.25% N/A N/A N/A N/A +11.89%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.10% N/A +12.29% N/A N/A N/A N/A +13.68%

1,900-3.37%N/A-6.86% N/A N/A+4.62%+5.95%+1.31%กรทงศรทเนอกซยเจเนเรชลทนอนนฟราสตรลคเจอรย-สะสมมมลค่า (KFINFRA-A)

MSCI World NETR USD Index - Hedging FX +2.28% +9.55% +8.98% -0.78% N/A N/A N/A +0.96%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.17% +14.67% +12.28% +18.29% N/A N/A N/A +15.68%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.95% +16.63% +13.20% +19.78% N/A N/A N/A +17.04%

  44-8.40%N/A-6.86% N/A N/A+4.62%+5.95%+1.31%กองททนเปน ดกรทงศรทเนอกซยเจเนเรชลทนอนนฟราสตรลคเจอรย-ผมยลงททนสถาบลน 
(KFINFRA-I)
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX +2.28% +9.55% +8.98% -0.78% N/A N/A N/A -10.00%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.15% +14.67% +12.28% +18.29% N/A N/A N/A +17.75%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.95% +16.63% +13.20% +19.78% N/A N/A N/A +19.64%

 390-5.49%N/A-4.98% N/A N/A+4.75%+8.19%-1.08%กรทงศรท ESG Climate Tech-สะสมมมลค่า (KFCLIMA-A)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +19.64% +20.16% +19.49% +25.07% N/A N/A N/A +22.00%

   0-0.54%N/AN/A N/A N/A+4.75%N/A-1.08%กรทงศรท ESG Climate Tech-ผมยลงททนสถาบลน (KFCLIMA-I)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +19.27% N/A +19.49% N/A N/A N/A N/A +19.66%

 159-45.67%N/A-28.76% N/A N/A+10.48%-8.94%-10.33%กรทงศรท Disruptive Innovation-สะสมมมลค่า (KFINNO-A)

MSCI World Net Total Return USDUSD Index - Hedging FX +2.28% +9.55% +8.98% -0.78% N/A N/A N/A +0.54%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +42.05% +48.65% +42.56% +59.85% N/A N/A N/A +52.93%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.95% +16.63% +13.20% +19.78% N/A N/A N/A +17.23%

   0-3.55%N/AN/A N/A N/A+10.48%N/A-10.32%กรทงศรท Disruptive Innovation-ผมยลงททนสถาบลน (KFINNO-I)

MSCI World Net Total Return USD USD Index - Hedging FX +2.28% N/A +8.98% N/A N/A N/A N/A +3.45%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +41.32% N/A +42.56% N/A N/A N/A N/A +44.29%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.95% N/A +13.20% N/A N/A N/A N/A +14.80%

1,572-28.97%N/A-11.07% N/A N/A-6.99%+17.40%-16.36%กรทงศรทไชน่าเมกะเทรนดย-สะสมมมลค่า (KFCMEGA-A)
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ดผชนช MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สผดสทวน 

100.00% บรนษผทจผดการจะใชยดผชนชชช ชวผดในสกรลเงนนเหรชยญสหรผฐฯ ปรผบดยวย

อผตราแลกเปลชลยนเพพลอเทชยบเททาคทาสกรลเงนนบาท ณ วผนทชลค ดานวณผลตอบแทน

-5.97% +14.25% -0.25% -4.40% N/A N/A N/A -15.12%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +27.54% +33.37% +27.69% +36.00% N/A N/A N/A +39.73%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +17.28% +21.56% +16.40% +22.62% N/A N/A N/A +24.81%

  73-12.44%N/AN/A N/A N/A-6.99%+17.39%-16.36%กรทงศรทไชน่าเมกะเทรนดย-ผมยลงททนสถาบลน (KFCMEGA-I)

ดผชนช MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สผดสทวน 

100.00% บรนษผทจผดการจะใชย ดผชนชชช ชวผดในสกรล เงนนเหรชยญสหรผฐฯ ปรผบดยวย

อผตราแลกเปลชลยนเพพลอเทชยบเททาคทาสกรล เงนนบาท ณ วผนทชลค ดานวณผลตอบแทน

-5.97% +14.25% -0.25% N/A N/A N/A N/A -7.76%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +26.91% +32.88% +27.69% N/A N/A N/A N/A +35.92%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +17.28% +21.56% +16.40% N/A N/A N/A N/A +22.40%

1,401-15.67%N/A-6.15% N/A N/A+1.44%+5.09%-3.52%กรทงศรท Equity Sustainable Global Growth-สะสมมมลค่า (KFESG-A)

ดผชนช MSCI All Country World Index USD (Net) สผดสทวน 100.00% บรนษผท

จผดการจะใชยดผชนชชช ชวผดในสกรลเงนนเหรชยญสหรผฐฯ ปรผบดยวยตยนทรนการปยองกผน

ความเสชลยงดยานอผตราแลกเปลชยนเพพลอเทชยบกผบคทาสกรลเงนนบาท ณ วผนทชล

ค ดานวณผลตอบแทน

+1.46% +9.94% +8.20% -1.85% N/A N/A N/A -7.49%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +15.69% +20.12% +15.20% +24.06% N/A N/A N/A +22.70%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.10% +15.36% +12.29% +18.36% N/A N/A N/A +17.28%

  47-15.67%N/A-6.15% N/A N/A+1.44%+5.10%-3.52%กรทงศรท Equity Sustainable Global Growth-ผมยลงททนสถาบลน (KFESG-I)

ดผชนช MSCI All Country World Index USD (Net) สผดสทวน 100.00% บรนษผท

จผดการจะใชยดผชนชชช ชวผดในสกรลเงนนเหรชยญสหรผฐฯ ปรผบดยวยตยนทรนการปยองกผน

ความเสชลยงดยานอผตราแลกเปลชยนเพพลอเทชยบกผบคทาสกรลเงนนบาท ณ วผนทชล

ค ดานวณผลตอบแทน

+1.46% +9.94% +8.20% -1.85% N/A N/A N/A -7.49%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +15.69% +20.12% +15.19% +24.06% N/A N/A N/A +22.70%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.10% +15.36% +12.29% +18.36% N/A N/A N/A +17.28%

1,868-32.60%N/A-12.76% N/A N/A+9.06%+10.56%-2.54%กรทงศรทโกลบอลโกรท-สะสมมมลค่า (KFGG-A)

100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency 

adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with 

the Baht equivalent as at the date of calculation of return.

+1.62% +10.23% +8.39% -1.34% N/A N/A N/A -7.69%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +22.18% +29.79% +22.42% +36.99% N/A N/A N/A +37.93%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.10% +15.36% +12.29% +18.36% N/A N/A N/A +17.37%

   8-29.25%N/A-12.76% N/A N/A+9.06%+10.56%-2.54%กรทงศรทโกลบอลโกรท-ผมยลงททนสถาบลน (KFGG-I)

100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency 

adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with 

the Baht equivalent as at the date of calculation of return.

+1.62% +10.23% +8.39% -1.34% N/A N/A N/A -5.13%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +21.83% +29.44% +22.42% +36.96% N/A N/A N/A +38.78%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.10% +15.36% +12.29% +18.36% N/A N/A N/A +17.67%

 791-24.59%N/A-11.76% N/A N/A+11.52%+14.53%+0.85%กรทงศรทโกลบอลมนลเลนเนทยลอนควนตทต-สะสมมมลค่า (KFGMIL-A)

MSCI ACWI Growth Net Total Return USD Index - Hedging FX +4.90% +14.03% +14.34% -1.66% N/A N/A N/A -14.48%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +19.18% +21.96% +19.45% +28.34% N/A N/A N/A +28.44%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +14.78% +19.05% +14.85% +22.37% N/A N/A N/A +22.41%

   9+7.15%N/AN/A N/A N/A+11.52%N/A+0.84%กรทงศรทโกลบอลมนลเลนเนทยลอนควนตทต-ผมยลงททนสถาบลน (KFGMIL-I)

MSCI ACWI Growth Net Total Return USD Index - Hedging FX +4.90% N/A +14.34% N/A N/A N/A N/A +7.38%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +19.14% N/A +19.45% N/A N/A N/A N/A +20.46%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +14.78% N/A +14.85% N/A N/A N/A N/A +16.69%

 333-27.81%N/A-25.86% N/A N/A+6.68%-3.76%+1.76%กรทงศรทไซเบอรยซทเคทยวรนตทต-สะสมมมลค่า (KFCYBER-A)
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MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index สผด

สทวน 100.00% บรนษผทจผดการจะใชยดผชนชชช ชวผดในสกรลเงนนเหรชยญสหรผฐฯ ปรผบ

ดยวยตยนทรนการปยองกผนความเสชลยงดยานอผตราแลกเปลชลยนเพพลอเทชยบกผบคทาสกรล

เงนนบาท ณ วผนทชลค ดานวณผลตอบแทน

+8.15% +15.18% +18.84% -0.21% N/A N/A N/A -8.69%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +22.92% +29.16% +22.78% +34.66% N/A N/A N/A +36.03%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +18.45% +24.17% +18.62% +26.95% N/A N/A N/A +27.50%

   0-0.92%N/AN/A N/A N/A+6.68%N/A+1.76%กรทงศรทไซเบอรยซทเคทยวรนตทต-ผมยลงททนสถาบลน (KFCYBER-I)

MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index สผด

สทวน 100.00% บรนษผทจผดการจะใชยดผชนชชช ชวผดในสกรลเงนนเหรชยญสหรผฐฯ ปรผบ

ดยวยตยนทรนการปยองกผนความเสชลยงดยานอผตราแลกเปลชลยนเพพลอเทชยบกผบคทาสกรล

เงนนบาท ณ วผนทชลค ดานวณผลตอบแทน

+8.15% N/A +18.84% N/A N/A N/A N/A +8.59%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +22.72% N/A +22.78% N/A N/A N/A N/A +24.15%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +18.45% N/A +18.62% N/A N/A N/A N/A +21.45%

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

 131-1.49%N/A-16.36% +3.28% N/A+0.95%+3.35%-6.70%กรทงศรทโกลบอลพรออพเพอรยตทต-สะสมมมลค่า (KFGPROP-A)

FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD -2.61% -5.26% +1.67% -15.36% +6.84% N/A N/A +0.69%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +16.18% +18.86% +16.58% +21.12% +17.94% N/A N/A +23.22%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +18.67% +21.14% +19.27% +21.57% +18.55% N/A N/A +22.47%

 148+0.39%N/A-16.36% +3.28% +3.12%+0.95%+3.35%-6.70%กรทงศรทโกลบอลพรออพเพอรยตทต-ปลนผล (KFGPROP-D)

FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD -2.61% -5.26% +1.67% -15.36% +6.84% +2.47% N/A +0.24%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +16.18% +18.86% +16.58% +21.12% +17.94% +20.26% N/A +17.96%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +18.67% +21.14% +19.27% +21.57% +18.55% +19.71% N/A +17.41%

  19-1.77%N/AN/A N/A N/A+0.95%N/A-6.69%กรทงศรทโกลบอลพรออพเพอรยตทต-ผมยลงททนสถาบลน (KFGPROP-I)

FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD -2.61% N/A +1.67% N/A N/A N/A N/A -4.53%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +16.11% N/A +16.57% N/A N/A N/A N/A +17.00%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +18.67% N/A +19.27% N/A N/A N/A N/A +18.75%
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กองททนรวมหทยนระยะยาว (LTF)

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

5,401+4.92%-0.91%-6.46% +1.07% -3.87%-4.33%-1.32%-3.48%กรทงศรทหทยนระยะยาวปลนผล 70/30 (KFLTFD70)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +8.75% +7.42% +8.03% +7.77% +9.66% +11.94% +10.76% +11.25%

ดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑ -7.27% -3.47% -7.08% -5.64% +8.42% -0.02% +2.70% +8.12%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.81% +10.65% +11.65% +11.22% +13.65% +16.76% +15.47% +18.63%

 532+3.96%-0.78%-4.78% +3.34% -4.53%-4.46%-2.63%-4.57%กรทงศรทหทยนระยะยาวอนควนตทต 70 ปลนผล (KFLTFEQ70D)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +8.76% +7.39% +8.17% +7.77% +9.12% +12.07% +11.49% +14.23%

เกณฑฑมาตรฐาน (25) -4.99% -2.27% -4.86% -3.70% +6.07% +0.28% +2.31% +6.44%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +9.11% +7.61% +8.24% +8.01% +9.56% +11.59% +11.21% +13.12%

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

24,457+7.34%-2.23%-9.60% +1.08% -6.09%-6.39%-2.32%-5.31%กรทงศรทหทยนระยะยาวปลนผล (KFLTFDIV)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.58% +10.64% +11.56% +11.26% +13.79% +16.59% +15.07% +15.43%

2,238+5.43%-1.46%-6.77% +4.57% -6.71%-6.44%-3.96%-6.58%กรทงศรทหทยนระยะยาวอนควนตทต (KFLTFEQ)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.74% +10.64% +11.80% +11.04% +12.80% +16.37% +16.08% +19.36%

3,604+6.73%+1.23%-4.16% +11.10% -1.64%-7.07%-2.43%-5.84%กรทงศรทหทยนระยะยาวแออคททฟ SET50 ปลนผล (KFLTFA50-D)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.33% +10.33% +11.37% +11.06% +13.80% +17.20% +16.54% +19.31%

ดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑ -7.27% -3.47% -7.08% -5.64% +8.42% -0.02% +2.70% N/A

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.81% +10.65% +11.65% +11.22% +13.65% +16.76% +15.47% N/A

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

4,320+6.88%+1.02%-4.43% +3.88% -2.66%-7.57%-4.96%-6.23%กรทงศรทหทยนระยะยาว SET50 (KFLTF50)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.64% +11.31% +12.39% +11.27% +15.33% +18.68% +17.15% +20.76%

ดผชนชผลตอบแทนรวม SET50 -5.78% -4.39% -6.89% -3.63% +4.44% -2.08% +1.67% +7.70%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +13.79% +11.48% +12.62% +11.37% +15.37% +18.87% +17.34% +21.08%

Tracking Difference (TD) N/A N/A N/A -0.79% N/A N/A N/A N/A

Tracking Error (TE) N/A N/A N/A +1.10% N/A N/A N/A N/A

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

 814-0.47%N/A-7.99% +4.21% -3.60%-4.14%-1.47%-5.15%กรทงศรทหทยนระยะยาวออลสตารยปลนผล (KFLTFAST-D)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +11.90% +10.49% +11.33% +11.30% +11.77% +13.87% N/A +12.73%

 741-0.02%N/A-15.39% +14.10% -3.05%-11.09%-11.38%-11.12%กรทงศรทหทยนระยะยาวไทยสมอล-มนดแคปปลนผล (KFLTFTSM-D)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.83% +11.27% +12.59% +13.02% +14.23% +16.63% N/A +15.51%

1,933-6.73%N/A-9.84% +2.65% -6.75%-8.43%-5.35%-7.80%กรทงศรทหทยนระยะยาวไทยออลสตารยปลนผล (KFLTFSTARD)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.95% +10.85% +11.97% +11.43% +13.16% +16.26% N/A +15.81%

 339+2.07%N/A-2.98% +14.35% N/A-6.05%-1.75%-5.83%กรทงศรทหทยนระยะยาวไดนามนค-ปลนผล (KFLTFDNM-D)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.35% +10.49% +11.52% +11.25% +14.04% N/A N/A +17.41%

ดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑ -7.27% -3.47% -7.08% -5.64% +8.42% -0.02% +2.70% N/A
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ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.81% +10.65% +11.65% +11.22% +13.65% +16.76% +15.47% N/A
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กองททนรวมเพืทอการเลทตยงชทพ (RMF: ททกกองททนรองรลบกองททนสดารองเลทตยงชทพ)

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

8,247+1.57%+0.95%+0.58% +0.32% +0.58%+0.31%+0.42%+0.25%กรทงศรทตราสารเงนนเพืทอการเลทตยงชทพ (KFCASHRMF)

เกณฑฑมาตรฐาน (26) +0.28% +0.50% +0.36% +0.74% +0.55% +0.89% +1.26% +1.71%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.04% +0.04% +0.04% +0.03% +0.02% +0.04% +0.06% +0.11%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.00% +0.01% +0.00% +0.01% +0.01% +0.02% +0.02% +0.04%

7,074+1.96%+1.53%+0.81% -0.02% +0.73%+0.08%+0.46%+0.14%กรทงศรทพลนธบลตรเพืทอการเลทตยงชทพ (KFGOVRMF)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.25% +0.26% +0.25% +0.64% +0.55% +0.64% +0.63% +2.07%

4,307+1.74%+1.87%+1.57% +0.81% +1.43%+0.28%+1.21%+0.28%กรทงศรทตราสารหนทตระยะกลางเพืทอการเลทตยงชทพ (KFMTFIRMF)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.36% +0.44% +0.35% +0.83% +0.71% +0.80% +0.68% +0.55%

เกณฑฑมาตรฐาน (27) +0.27% +0.68% +0.19% +1.05% +0.51% +2.46% +2.75% N/A

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.17% +0.20% +0.19% +0.37% +0.26% +0.90% +1.06% N/A

1,181+1.79%+1.85%+1.47% -0.07% +1.47%+0.00%+1.81%-0.07%กรทงศรทพลนธบลตรระยะยาวเพืทอการเลทตยงชทพ (KFLTGOVRMF)

เกณฑฑมาตรฐาน (28) +0.26% +1.87% +0.31% +1.90% +0.41% +2.47% +2.75% +3.09%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.96% +1.09% +0.91% +1.61% +1.36% +1.61% +1.34% +0.99%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.53% +0.66% +0.52% +1.00% +0.78% +1.13% +1.17% +1.41%

1,305+2.02%N/A+1.68% +0.78% N/A+0.33%+1.36%+0.31%กรทงศรทแอคททฟตราสารหนทตเพืทอการเลทตยงชทพ (KFAFIXRMF)

เกณฑฑมาตรฐาน (29) +0.40% +2.28% +0.43% +2.56% +0.96% N/A N/A +2.10%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.36% +0.48% +0.37% +0.87% +0.82% N/A N/A +1.15%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.75% +0.90% +0.74% +1.39% +1.06% N/A N/A +1.13%

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

2,440+8.99%-1.56%-9.73% +1.38% -6.18%-5.54%-2.29%-5.51%กรทงศรททวททรลพยยเพืทอการเลทตยงชทพ (KFTSRMF)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +11.79% +10.14% +11.02% +10.88% +12.37% +15.07% +14.86% +18.77%

 939+7.88%-1.32%-9.70% +1.45% -6.10%-5.52%-2.29%-5.52%กรทงศรทเฟลอกซนเบนตล 2 เพืทอการเลทตยงชทพ (KFFLEX2RMF)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +11.72% +10.09% +10.95% +10.82% +12.36% +15.02% +14.64% +17.99%

เกณฑฑมาตรฐาน (30) -3.22% +0.54% -2.65% -0.82% +4.06% +0.87% +2.52% N/A

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +5.22% +4.36% +4.73% +4.59% +5.54% +6.83% +6.37% N/A

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

1,286-0.16%N/A-0.43% +0.18% -0.44%-0.79%+0.21%-0.86%กรทงศรทชทวนตดทดดทเพืทอการเลทตยงชทพ (KFHAPPYRMF)

(1)ดผชนชพผนธบผตรทชลมชอายรคงทชล (ZRR) อายรประมาณ 2 ปช สผดสทวน 40% (2)

อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช เฉลชลยประเภทบรคคลธรรมดาของธนาคาร

กรรงเทพ, ธนาคารกสนกรไทย, และธนาคารไทยพาณนชยฑ สผดสทวน 40% (3)

ดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑแหทงประเทศไทย (SET TRI) สผดสทวน 

20%

-1.24% -0.10% -1.23% -0.30% +2.12% +0.88% N/A +1.11%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +2.08% +1.75% +1.96% +1.77% +2.34% +2.71% N/A +2.66%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +2.05% +1.74% +1.88% +1.87% +2.26% +2.67% N/A +2.58%

 351-1.33%N/A-2.17% +0.28% N/A-2.02%-0.72%-1.85%กรทงศรทชทวนตดทเว่อรยเพืทอการเลทตยงชทพ (KFGOODRMF)
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(1)ดผชนชพผนธบผตรทชลมชอายรคงทชล (ZRR) อายรประมาณ 2 ปช สผดสทวน 30% (2)

อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช เฉลชลยประเภทบรคคลธรรมดาของธนาคาร

กรรงเทพ, ธนาคารกสนกรไทย, และธนาคารไทยพาณนชยฑ สผดสทวน 30% (3)

ดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑแหทงประเทศไทย (SET TRI) สผดสทวน 

40%

-2.75% -0.94% -2.69% -1.64% +3.70% N/A N/A +1.47%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +4.31% +3.62% +4.03% +3.52% +4.85% N/A N/A +5.29%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +4.31% +3.63% +3.93% +3.82% +4.33% N/A N/A +5.13%

 133-4.13%N/A-4.52% +0.22% N/A-3.44%-2.11%-2.99%กรทงศรทชทวนตดทเรนทดเพืทอการเลทตยงชทพ (KFSUPERRMF)

(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year 

fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and 

Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 

60%

-4.26% -1.79% -4.16% -2.97% +5.27% N/A N/A +1.28%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +6.89% +5.80% +6.44% +5.54% +7.66% N/A N/A +9.30%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +6.38% +5.34% +5.80% +5.62% +6.51% N/A N/A +8.05%

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

8,588+6.04%-2.17%-9.47% +1.04% -6.02%-6.23%-2.21%-5.22%กรทงศรทหทยนปลนผลเพืทอการเลทตยงชทพ (KFDIVRMF)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.31% +10.43% +11.31% +11.14% +13.67% +16.47% +14.98% +15.74%

1,664+5.47%-1.55%-6.69% +4.49% -6.77%-6.32%-3.85%-6.43%กรทงศรทอนควนตทตเพืทอการเลทตยงชทพ (KFEQRMF)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.52% +10.47% +11.59% +10.96% +12.77% +16.37% +16.09% +19.33%

 611-6.65%N/A-9.87% +2.66% -6.70%-8.44%-5.39%-7.84%กรทงศรทไทยออลสตารยเพืทอการเลทตยงชทพ (KFSTARRMF)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.86% +10.75% +11.86% +11.37% +13.09% +16.19% N/A +15.74%

 451+2.57%N/A-2.79% +15.20% N/A-5.40%-1.13%-5.15%กรทงศรทหทยนไดนามนคเพืทอการเลทตยงชทพ (KFDNMRMF)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +11.78% +9.98% +10.96% +10.94% +14.02% N/A N/A +17.32%

ดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑ -7.27% -3.47% -7.08% -5.64% +8.42% -0.02% +2.70% N/A

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.81% +10.65% +11.65% +11.22% +13.65% +16.76% +15.47% N/A

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

3,786+6.99%+1.37%-5.34% +4.80% -2.34%-7.45%-4.61%-6.60%กรทงศรท SET100 เพืทอการเลทตยงชทพ (KFS100RMF)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.51% +11.21% +12.36% +11.29% +14.89% +18.42% +16.95% +20.63%

ดผชนชผลตอบแทนรวม SET100 -6.81% -4.98% -7.50% -5.90% +5.17% -1.83% +1.66% +8.04%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +13.71% +11.36% +12.51% +11.47% +14.92% +18.57% +17.13% +20.90%

Tracking Difference (TD) N/A N/A N/A +0.56% N/A N/A N/A N/A

Tracking Error (TE) N/A N/A N/A +1.10% N/A N/A N/A N/A

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

1,135+2.39%+0.90%-1.76% +0.75% +4.43%+6.80%+16.56%+2.92%กรทงศรทโกลดยเพืทอการเลทตยงชทพ (KFGOLDRMF)

LBMA Gold Price PM +6.61% +8.52% +8.02% +3.38% +7.08% +10.31% +4.60% +5.63%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +16.83% +15.12% +15.26% +14.68% +14.49% +14.05% +13.51% +14.83%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.03% +12.33% +11.62% +12.42% +14.60% +14.23% +14.35% +15.27%

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)
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 414+6.02%N/A+0.58% +10.94% +5.14%+13.12%+16.98%+7.74%กรทงศรทยทโรปอนควนตทตเพืทอการเลทตยงชทพ (KFEURORMF)

ดผชนช S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท) +12.36% +16.34% +15.42% +10.65% +13.83% +7.94% N/A +6.13%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +18.71% +22.11% +18.35% +27.95% +22.99% +21.89% N/A +19.14%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +18.12% +16.86% +16.80% +20.65% +19.11% +18.82% N/A +17.42%

2,091+4.09%N/A-2.73% +4.68% +6.50%-0.67%-0.47%+0.26%กรทงศรทโกลบอลเฮลธยแครยอนควนตทตเพืทอการเลทตยงชทพ (KFHCARERMF)

MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) +5.56% -5.31% +0.10% +2.81% +10.40% +10.89% N/A +7.09%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.29% +13.68% +13.11% +18.83% +17.43% +17.59% N/A +17.03%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +13.63% +15.25% +13.73% +17.87% +15.60% +16.93% N/A +15.45%

 167+0.93%N/A+5.42% +8.24% +0.41%+9.89%+5.56%+4.10%กรทงศรทเจแปนเพืทอการเลทตยงชทพ (KFJAPANRMF)

TOPIX Net Total Return JPY +4.40% +5.64% +4.81% +5.23% +7.27% +3.57% N/A +2.56%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +15.72% +16.54% +15.82% +19.07% +19.70% +20.38% N/A +20.79%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.86% +17.92% +16.75% +18.00% +17.61% +17.93% N/A +18.91%

3,040+7.22%N/A-2.76% +6.98% +7.09%+6.96%+10.78%+4.03%กรทงศรทโกลบอลแบรนดยอนควนตทตเพืทอการเลทตยงชทพ (KFGBRANRMF)

MSCI World Net Index NETR USD +5.91% +0.71% +8.33% +2.83% +15.14% +9.85% N/A +9.38%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +14.14% +17.14% +13.98% +20.76% +16.94% +16.75% N/A +15.34%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.70% +18.23% +15.58% +20.67% +17.33% +18.68% N/A +16.94%

 762+1.04%N/A-1.51% +1.10% +0.37%+0.86%+3.04%-1.55%กรทงศรทโกลบอลสมารยทอนนคลมเพืทอการเลทตยงชทพ (KFSINCRMF)

Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD +0.36% +4.52% +3.00% -3.49% -3.66% +1.01% N/A +0.92%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +5.55% +5.98% +5.51% +6.38% +4.50% +4.72% N/A +4.21%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +8.11% +7.97% +7.86% +8.13% +5.84% +5.39% N/A +4.92%

1,041+0.58%N/A-8.18% +1.03% -0.69%-1.82%+25.55%-10.20%กรทงศรทเกรทเทอรยไชน่าอนควนตทตเฮดจยเอฟเออกซยเพืทอการเลทตยงชทพ 
(KFCHINARMF)
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX -8.54% +28.49% +0.95% -12.02% -3.99% -3.92% N/A -2.96%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +18.09% +23.55% +17.95% +24.92% +22.11% +21.54% N/A +21.18%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +19.44% +24.98% +19.04% +25.47% +23.49% +22.76% N/A +22.36%

1,980-0.98%N/A-19.77% -6.32% -1.08%+18.00%+8.24%+4.25%กรทงศรทโกลบอลเทคโนโลยทอนควนตทตเพืทอการเลทตยงชทพ (KFGTECHRMF)

MSCI AC World Information Technology Index +12.07% +6.12% +18.24% +3.78% +18.21% +17.36% N/A +16.08%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +27.28% +35.30% +29.69% +47.76% +40.02% +34.23% N/A +32.91%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +19.08% +24.20% +19.15% +27.14% +23.54% +24.47% N/A +23.78%

 175+4.77%N/A-2.25% +14.71% N/A+1.19%+0.12%+1.85%กรทงศรทอนนเดทยอนควนตทตเพืทอการเลทตยงชทพ (KFINDIARMF)

MSCI India Index +4.09% -12.88% -3.52% -6.80% +20.49% N/A N/A +10.29%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +9.44% +9.85% +8.99% +14.06% +15.98% N/A N/A +17.56%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +14.14% +12.79% +13.63% +15.41% +17.71% N/A N/A +21.38%

 999-20.08%N/A-11.39% N/A N/A-0.76%+20.47%-8.92%กรทงศรทไชน่าเอแชรยอนควนตทตเพืทอการเลทตยงชทพ (KFACHINRMF)

ดผชนช MSCI China A Onshore -2.66% +5.27% +2.65% -1.63% N/A N/A N/A -3.74%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +17.43% +22.12% +17.27% +23.14% N/A N/A N/A +23.34%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.53% +16.92% +14.40% +18.27% N/A N/A N/A +19.97%

  83-42.52%N/A-21.29% N/A N/A+6.73%-1.48%-5.31%กรทงศรทยมเอสอนควนตทตเพืทอการเลทตยงชทพ (KFUSRMF)

S&P 500 Total Return +4.11% -9.10% -0.33% +2.30% N/A N/A N/A +4.02%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +32.58% +37.21% +31.85% +46.18% N/A N/A N/A +48.17%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +9.82% +10.35% +9.68% +10.03% N/A N/A N/A +9.08%

  58-7.19%N/A-6.61% N/A N/A+4.61%+6.06%+1.37%กรทงศรทเนอกซยเจเนเรชลทนอนนฟราสตรลคเจอรยเพืทอการเลทตยงชทพ 
(KFINFRARMF)
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX +2.28% +9.55% +8.98% -0.78% N/A N/A N/A -5.20%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.25% +14.78% +12.34% +18.34% N/A N/A N/A +17.11%
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ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.95% +16.63% +13.20% +19.78% N/A N/A N/A +19.00%

 129-13.04%N/A-5.16% N/A N/A+4.82%+8.17%-1.00%กรทงศรท ESG Climate Tech เพืทอการเลทตยงชทพ (KFCLIMARMF)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +19.75% +20.02% +19.60% +24.88% N/A N/A N/A +23.81%

 720-32.49%N/A-13.22% N/A N/A+9.00%+10.38%-2.57%กรทงศรทโกลบอลโกรทเพืทอการเลทตยงชทพ (KFGGRMF)

100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency 

adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with 

the Baht equivalent as at the date of calculation of return.

+1.62% +10.23% +8.39% -1.34% N/A N/A N/A -5.94%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +21.92% +29.45% +22.19% +36.85% N/A N/A N/A +38.69%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.10% +15.36% +12.29% +18.36% N/A N/A N/A +17.77%

  55-13.39%N/AN/A N/A N/A-7.54%+14.26%-15.67%กรทงศรทไชน่าเมกะเทรนดยเพืทอการเลทตยงชทพ (KFCMEGARMF)

ดผชนช MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สผดสทวน 

100.00% บรนษผทจผดการจะใชย ดผชนชชช ชวผดในสกรล เงนนเหรชยญสหรผฐฯ ปรผบดยวย

อผตราแลกเปลชลยนเพพลอเทชยบเททาคทาสกรล เงนนบาท ณ วผนทชลค ดานวณผลตอบแทน

-5.97% +14.25% -0.25% N/A N/A N/A N/A -7.76%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +26.47% +30.47% +26.16% N/A N/A N/A N/A +32.75%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +17.28% +21.56% +16.40% N/A N/A N/A N/A +22.40%

  21-0.77%N/AN/A N/A N/A+1.57%+5.36%-3.52%กรทงศรท Equity Sustainable Global Growth เพืทอการเลทตยงชทพ 
(KFESGRMF)
ดผชนช MSCI All Country World Index USD (Net) สผดสทวน 100.00% ในสกรล

เงนน เหรชยญสหรผฐฯ ปรผบดยวยตยนทรนการปยองกผนความเสชลยงดยานอผตราแลก

เปลชลยนเพพลอ เทชยบกผบคทาสกรลเงนนบาท ณ วผนทชลค ดานวณผลตอบแทน

+1.46% +9.94% +8.20% N/A N/A N/A N/A +5.84%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +15.37% +19.26% +14.99% N/A N/A N/A N/A +20.68%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.10% +15.36% +12.29% N/A N/A N/A N/A +16.67%

 182-17.82%N/AN/A N/A N/A+0.82%+3.30%-6.47%กรทงศรทเวทยดนามอนควนตทตเพืทอการเลทตยงชทพ (KFVIETRMF)

ดผชนช FTSE Vietnam Index สผดสทวน 100% ในสกรลเงนนเหรชยญสหรผฐฯ ปรผบ

ดยวยอผตราแลกเปลชลยนเพพลอเทชยบเททาคทาสกรลเงนนบาท ณ วผนทชลค ดานวณผลตอบ

แทน

-4.60% -7.27% +1.65% N/A N/A N/A N/A -27.33%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +15.14% +17.65% +14.71% N/A N/A N/A N/A +19.37%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +23.92% +28.40% +23.63% N/A N/A N/A N/A +28.85%
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กองททนรวมเพืทอการออม (SSF)

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

 311+0.31%N/A+0.53% +0.30% N/A+0.29%+0.40%+0.24%กรทงศรทตราสารเงนน-เพืทอการออม (KFCASHSSF)

เกณฑฑมาตรฐาน (31) +0.24% +0.41% +0.29% +0.64% +0.46% N/A N/A +0.46%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.04% +0.03% +0.04% +0.03% +0.02% N/A N/A +0.02%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.01% +0.01% +0.02% +0.01% +0.01% N/A N/A +0.01%

 462+1.18%N/A+2.13% +1.07% N/A+0.48%+1.82%+0.37%กรทงศรทแอคททฟตราสารหนทต-เพืทอการออม (KFAFIXSSF)

เกณฑฑมาตรฐาน (32) +0.32% +2.11% +0.33% +2.22% +0.62% N/A N/A +0.78%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +0.53% +0.70% +0.57% +1.04% +0.90% N/A N/A +0.92%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +0.75% +0.90% +0.74% +1.39% +1.06% N/A N/A +1.09%

 162+1.24%N/A-0.11% +0.31% N/A-0.91%+0.19%-0.89%กรทงศรทชทวนตดทดดท-เพืทอการออม (KFHAPPYSSF)

เกณฑฑมาตรฐาน (33) -1.26% -0.13% -1.25% -0.35% +2.09% N/A N/A +3.21%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +2.07% +1.76% +1.95% +1.84% +2.37% N/A N/A +2.48%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +2.05% +1.74% +1.88% +1.86% +2.26% N/A N/A +2.43%

 613+10.01%N/A-4.31% +3.93% N/A-7.70%-4.80%-6.63%กรทงศรทเออนแฮนซยเซอท 50-เพืทอการออม (KFENS50SSF)

ดผชนชผลตอบแทนรวม SET50 -5.78% -4.39% -6.89% -3.63% +4.44% N/A N/A +9.65%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.68% +11.38% +12.56% +11.35% +15.85% N/A N/A +16.89%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +13.79% +11.48% +12.62% +11.37% +15.37% N/A N/A +16.54%

 528+0.68%N/A-9.44% N/A N/A-6.13%-2.24%-5.18%กรทงศรทหทยนปลนผลเพืทอการออม (KFDIVSSF)

ดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑ -7.27% -3.47% -7.08% -5.64% N/A N/A N/A +8.97%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +11.90% +10.12% +10.97% +10.90% N/A N/A N/A +12.94%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.81% +10.65% +11.65% +11.22% N/A N/A N/A +13.67%

 422+6.10%N/A-5.25% N/A N/A-7.45%-4.58%-6.61%กรทงศรท SET100-เพืทอการออม (KFS100SSF)

ดผชนชผลตอบแทนรวม SET100 -6.81% -4.98% -7.50% -5.90% N/A N/A N/A +6.12%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.53% +11.23% +12.38% +11.31% N/A N/A N/A +14.22%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +13.71% +11.36% +12.51% +11.47% N/A N/A N/A +14.27%

Tracking Difference (TD) N/A N/A N/A +0.65% N/A N/A N/A N/A

Tracking Error (TE) N/A N/A N/A +1.10% N/A N/A N/A N/A

1,504+6.71%N/A-2.82% N/A N/A+6.86%+10.74%+3.91%กรทงศรทโกลบอลแบรนดยอนควนตทตปลนผลเพืทอการออม (KFGBRANSSF)

MSCI World Net Index NETR USD +5.91% +0.71% +8.33% +2.83% N/A N/A N/A +14.74%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +14.24% +17.15% +14.08% +20.69% N/A N/A N/A +16.82%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.70% +18.23% +15.58% +20.67% N/A N/A N/A +17.33%

 334-20.06%N/A-11.38% N/A N/A-0.84%+20.36%-8.95%กรทงศรทไชน่าเอแชรยอนควนตทตเพืทอการออม (KFACHINSSF)

ดผชนช MSCI China A Onshore -2.66% +5.27% +2.65% -1.63% N/A N/A N/A -3.74%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +17.55% +22.12% +17.36% +23.08% N/A N/A N/A +23.27%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +15.53% +16.92% +14.40% +18.27% N/A N/A N/A +19.97%

  33-42.37%N/A-21.16% N/A N/A+6.71%-1.38%-5.42%กรทงศรทยมเอสอนควนตทตเพืทอการออม (KFUSSSF)

S&P 500 Total Return +4.11% -9.10% -0.33% +2.30% N/A N/A N/A +4.02%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +32.84% +37.25% +31.97% +46.20% N/A N/A N/A +48.22%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +9.82% +10.35% +9.68% +10.03% N/A N/A N/A +9.08%

  30-7.35%N/A-6.55% N/A N/A+4.59%+6.06%+1.28%กรทงศรทเนอกซยเจเนเรชลทนอนนฟราสตรลคเจอรยเพืทอการออม 
(KFINFRASSF)
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX +2.28% +9.55% +8.98% -0.78% N/A N/A N/A -5.20%
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ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +12.12% +14.77% +12.28% +18.24% N/A N/A N/A +17.03%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.95% +16.63% +13.20% +19.78% N/A N/A N/A +19.00%

  56-13.10%N/A-5.36% N/A N/A+4.75%+8.13%-1.04%กรทงศรท ESG Climate Tech เพืทอการออม (KFCLIMASSF)

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +19.62% +19.97% +19.47% +24.87% N/A N/A N/A +23.77%

 479-32.28%N/A-12.79% N/A N/A+9.18%+10.43%-2.51%กรทงศรทโกลบอลโกรทเพืทอการออม (KFGGSSF)

100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency 

adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with 

the Baht equivalent as at the date of calculation of return.

+1.62% +10.23% +8.39% -1.34% N/A N/A N/A -5.94%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +21.93% +29.45% +22.23% +36.87% N/A N/A N/A +38.69%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.10% +15.36% +12.29% +18.36% N/A N/A N/A +17.77%

  18-13.36%N/AN/A N/A N/A-8.40%+12.75%-15.86%กรทงศรทไชน่าเมกะเทรนดยเพืทอการออม (KFCMEGASSF)

ดผชนช MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สผดสทวน 

100.00% บรนษผทจผดการจะใชย ดผชนชชช ชวผดในสกรล เงนนเหรชยญสหรผฐฯ ปรผบดยวย

อผตราแลกเปลชลยนเพพลอเทชยบเททาคทาสกรล เงนนบาท ณ วผนทชลค ดานวณผลตอบแทน

-5.97% +14.25% -0.25% N/A N/A N/A N/A -7.76%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +26.45% +29.93% +25.82% N/A N/A N/A N/A +32.09%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +17.28% +21.56% +16.40% N/A N/A N/A N/A +22.40%

  13-0.13%N/AN/A N/A N/A+1.57%+5.38%-3.54%กรทงศรท Equity Sustainable Global Growth เพืทอการออม 
(KFESGSSF)
ดผชนช MSCI All Country World Index USD (Net) สผดสทวน 100.00% ในสกรล

เงนน เหรชยญสหรผฐฯ ปรผบดยวยตยนทรนการปยองกผนความเสชลยงดยานอผตราแลก

เปลชลยนเพพลอ เทชยบกผบคทาสกรลเงนนบาท ณ วผนทชลค ดานวณผลตอบแทน

+1.46% +9.94% +8.20% N/A N/A N/A N/A +5.84%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +15.49% +19.34% +15.11% N/A N/A N/A N/A +20.68%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +12.10% +15.36% +12.29% N/A N/A N/A N/A +16.67%

  71-17.50%N/AN/A N/A N/A+0.34%+3.31%-6.53%กรทงศรทเวทยดนามอนควนตทตเพืทอการออม (KFVIETSSF)

ดผชนช FTSE Vietnam Index สผดสทวน 100% ในสกรลเงนนเหรชยญสหรผฐฯ ปรผบ

ดยวยอผตราแลกเปลชลยนเพพลอเทชยบเททาคทาสกรลเงนนบาท ณ วผนทชลค ดานวณผลตอบ

แทน

-4.60% -7.27% +1.65% N/A N/A N/A N/A -27.33%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +15.19% +17.64% +14.56% N/A N/A N/A N/A +19.44%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +23.92% +28.40% +23.63% N/A N/A N/A N/A +28.85%

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

1,510+6.64%N/A-5.25% +4.61% N/A-7.45%-4.58%-6.61%กรทงศรท SET100-เพืทอการออมพนเศษ (KFS100SSFX)

ดผชนชผลตอบแทนรวม SET100 -6.81% -4.98% -7.50% -5.90% +5.17% N/A N/A +7.71%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +13.53% +11.23% +12.38% +11.31% +14.86% N/A N/A +15.21%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +13.71% +11.36% +12.51% +11.47% +14.92% N/A N/A +15.34%

Tracking Difference (TD) N/A N/A N/A +0.65% N/A N/A N/A N/A

Tracking Error (TE) N/A N/A N/A +1.10% N/A N/A N/A N/A

ผลการดดาเนนนงานยยอนหลผง ณ 28 เม.ย. 2566 จผดทดาโดย บลจ.กรรงศรช หนยา 23/26



กองททนกรทงศรท 2TM

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

 205+0.92%+0.81%-0.97% +0.36% +0.15%-0.51%+0.93%-0.49%กรทงศรทมนกซย 2TM (KFMX2TM)

เกณฑฑมาตรฐาน (34) -0.60% +0.59% -0.37% +0.02% +3.21% +2.18% +2.51% +2.78%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +1.67% +1.60% +1.59% +1.88% +2.07% +2.40% +2.11% +2.11%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +2.83% +2.44% +2.67% +2.55% +3.00% +3.65% +3.35% +3.35%

1,197+0.93%+0.56%-1.88% +0.51% -0.45%-1.00%+0.81%-0.89%กรทงศรทมนกซยพลลส 2TM (KFMXPLS2TM)

เกณฑฑมาตรฐาน (35) -2.12% -0.18% -1.86% -1.21% +4.87% +2.11% +2.84% +3.53%

ความผผนผวนของผลการดดาเนนนงาน +2.53% +2.34% +2.39% +2.72% +3.26% +3.88% +3.40% +3.39%

ความผผนผวนของตผวชช ชวผด +5.26% +4.41% +4.87% +4.64% +5.54% +6.86% +6.29% +6.27%

ผลการดดาเนนนงานยยอนหลผง ณ 28 เม.ย. 2566 จผดทดาโดย บลจ.กรรงศรช หนยา 24/26



กองททนทททลงททนในทรลพยยสนนทางเลือก

กองททนเปน ด

ผลตอบแทนยยอนหลลง
% ตามช่วงเวลา % ต่อปท

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท
ตลตงแต่จลดตลตง
กองททน

ขนาดกองททน
(ลยานบาท)

1,295+4.16%N/A+6.34% N/A N/A-0.70%+8.10%-0.70%กรทงศรท Finnoventure PE Y2033-หยามขายผมยลงททนรายย่อย 
(KFFVPE-UI)

ผลการดดาเนนนงานยยอนหลผง ขยอมมล ณ วผนทชล 28/04/2023

ผลการดดาเนนนงานในอดทตของกองททนรวม มนไดยเปอ นสนทงยนืยลนถถงผลการดดาเนนนงานในอนาคต
เอกสารการวผดผลการดดาเนนนงานของกองทรนรวมฉบผบนช ชไดยจผดทดาขข ชนตามมาตรฐานการวผดผลการดดาเนนนงานของกองทรนรวมของสมาคมบรนษผทจผดการลงทรน

ผลตอบแทนทชลมชอายรเกนนหนขลงปชนผชนมชการแสดงเปปนผลตอบแทนตทอปช

หมายเหตท

1. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน 

(%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสรทธนของดผชนชพผนธบผตรรผฐบาลอายร 1 – 3 ปช ของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย สผดสทวน (%): 50.00

(1)

1. ดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑแหทงประเทศไทย (SET TRI) สผดสทวน (%):50.00 2. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท 

ไดยแกท ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสรทธนของดผชนชพผนธบผตรรผฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย สผดสทวน 

(%):25.00

(2)

1. ดผชนชพผนธบผตรทชลมชอายรคงทชล (ZRR) อายรประมาณ 3 เดพอน สผดสทวน (%):50.00 2. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 3 เดพอน วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท 

ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%):50.00

(3)

1. ดผชนชพผนธบผตรทชลมชอายรคงทชล (ZRR) อายรประมาณ 1 เดพอน สผดสทวน (%): 55.00 2. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 3 เดพอน วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท 

ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%): 45.00

(4)

1. ดผชนชพผนธบผตรทชลมชอายรคงทชล (ZRR) อายรประมาณ 1 เดพอน สผดสทวน (%): 50.00 2. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 3 เดพอน วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท 

ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%): 50.00

(5)

1. ดผชนชพผนธบผตรทชลมชอายรคงทชล (ZRR) อายรประมาณ 3 เดพอน สผดสทวน (%):50.00 2. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 3 เดพอน วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท 

ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%):50.00

(6)

1. ดผชนชตราสารหนช ชภาครผฐระยะสผชน (Short-term Government Bond Index) สผดสทวน (%):30.00 2. ดผชนชตราสารหนช ชภาคเอกชนระยะสผชน (ThaiBMA Commercial Paper Index) ทชลมชอผนดผบความนทา

เชพลอถพอของผมยออกตราสารอยมทในระดผบ BBB- ขข ชนไป ของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย สผดสทวน (%):20.00 3. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑ

ขนาดใหญท ไดยแกท ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%):20.00 4. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากสกรลเงนนบาท (THBFIX) สดาหรผบรอบระยะเวลา 6 เดพอน สผด

สทวน (%):30.00

(7)

1. ดผชนชตราสารหนช ชภาครผฐระยะสผชน (Short-term Government Bond Index) สผดสทวน (%):30.00 2. ดผชนชตราสารหนช ชภาคเอกชนระยะสผชน (ThaiBMA Commercial Paper Index) ทชลมชอผนดผบความนทา

เชพลอถพอของผมยออกตราสารอยมทในระดผบ BBB- ขข ชนไป ของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย สผดสทวน (%):20.00 3. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑ

ขนาดใหญท ไดยแกท ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%):20.00 4. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากสกรลเงนนบาท (THBFIX) สดาหรผบรอบระยะเวลา 6 เดพอน สผด

สทวน (%):30.00

(8)

1. ผลตอบแทนรวมสรทธนของดผชนชพผนธบผตรรผฐบาลอายรนยอยกวทาเททากผบ 10 ปช ของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย สผดสทวน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสรทธนของดผชนชตราสารหนช ชภาคเอกชน 

Mark-to-Market ทชลมชอผนดผบความนทาเชพลอถพอของผมยออกตราสารอยมทในระดผบ BBB+ ขข ชนไป อายร 1 - 3 ปช ของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย สผดสทวน (%): 30.00 3. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนน

นยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%): 10.00 4. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากสกรล

เงนนบาท (THBFIX) สดาหรผบรอบระยะเวลา 6 เดพอน สผดสทวน (%): 10.00

(9)

1. ผลตอบแทนรวมสรทธนของดผชนชพผนธบผตรรผฐบาลอายรนยอยกวทาเททากผบ 10 ปช ของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย สผดสทวน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสรทธนของดผชนชตราสารหนช ชภาคเอกชน 

Mark-to-Market ทชลมชอผนดผบความนทาเชพลอถพอของผมยออกตราสารอยมทในระดผบ BBB+ ขข ชนไป อายร 1 - 3 ปช ของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย สผดสทวน (%): 30.00 3. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนน

นยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%): 10.00 4. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากสกรล

เงนนบาท (THBFIX) สดาหรผบรอบระยะเวลา 6 เดพอน สผดสทวน (%): 10.00

(10)

1. ผลตอบแทนรวมสรทธนของดผชนชพผนธบผตรรผฐบาลอายรนยอยกวทาเททากผบ 10 ปช ของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย สผดสทวน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสรทธนของดผชนชตราสารหนช ชภาคเอกชน 

Mark-to-Market ทชลมชอผนดผบความนทาเชพลอถพอของผมยออกตราสารอยมทในระดผบ BBB+ ขข ชนไป อายร 1 - 3 ปช ของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย สผดสทวน (%): 30.00 3. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนน

นยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%): 10.00 4. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากสกรล

เงนนบาท (THBFIX) สดาหรผบรอบระยะเวลา 6 เดพอน สผดสทวน (%): 10.00

(11)

(1) ผลตอบแทนรวมสรทธนของดผชนชพผนธบผตรรผฐบาลอายรนยอยกวทาเททากผบ10 ปช ของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย 70% (2) ผลตอบแทนรวมสรทธนของดผชนชตราสารหนช ชภาคเอกชน Mark-to-Market ทชลมช

อผนดผบความนทาเชพลอถพอของผมยออกตราสารอยมทในระดผบ A- ขขนไป อายร 1 - 3 ปช ของสมาคมตลาดตราสารหนชไทย 30%

(12)

1.ดผชนชพผนธบผตรทชลมชอายรคงทชล (ZRR) อายรประมาณ 2 ปช สผดสทวน 50.00%, 2.อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช เฉลชลยประเภทบรคคลธรรมดาวงเงนน 1 ลยานบาทของธนาคารกรรงเทพ, ธนาคารกสนกรไทย, 

และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน 50.00%

(13)

ผลตอบแทนรวมสรทธนของดผชนชพผนธบผตรรผฐบาลอายร 1 – 3 ปช ของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย สผดสทวน (%):100.00(14)

1. ดผชนชพผนธบผตรทชลมชอายรคงทชล (ZRR) อายรประมาณ 2 ปช สผดสทวน (%): 40.00 2. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท ธนาคาร

กรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%): 40.00 3. ดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑแหทงประเทศไทย (SET TRI) สผดสทวน (%): 20.00

(15)

1. ดผชนชพผนธบผตรทชลมชอายรคงทชล (ZRR) อายรประมาณ 2 ปช สผดสทวน (%): 30.00 2. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท ธนาคาร

กรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%): 30.00 3. ดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑแหทงประเทศไทย (SET TRI) สผดสทวน (%): 40.00

(16)

1. ดผชนชพผนธบผตรทชลมชอายรคงทชล (ZRR) อายรประมาณ 2 ปช สผดสทวน (%): 20.00 2. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท ธนาคาร

กรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%): 20.00 3. ดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑแหทงประเทศไทย (SET TRI) สผดสทวน (%): 60.00

(17)
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1. ดผชนชพผนธบผตรทชลมชอายรคงทชล (ZRR) อายรประมาณ 2 ปช สผดสทวน 45.00% 2. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช เฉลชลยประเภทบรคคลธรรมดาวงเงนน 1 ลยานบาท ของธนาคารกรรงเทพ, ธนาคารกสนกรไทย 

และธนาคารไทยพาณนชยฑ สผดสทวน 45.00% 3. ดผชนชผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สผดสทวน 5.00% 4. ดผชนชผลตอบแทนรวมของกองทรนรวมอสผงหารนมทรผพยฑและกองทรผสตฑเพพลอการลงทรนใน

อสผงหารนมทรผพยฑ (PE&REIT Total Return Index) สผดสทวน 5.00%

(18)

Information as of 31/03/2023(19)

Information as of 31/03/2023(20)

Information as of 31/03/2023(21)

Information as of 31/03/2023(22)

1. Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สผดสทวน 33.34% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, 

USD Hedged Index สผดสทวน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สผดสทวน 33.33% - Hedging FX (THB)

(23)

1. Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สผดสทวน 33.34% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, 

USD Hedged Index สผดสทวน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สผดสทวน 33.33% - Hedging FX (THB)

(24)

คทาเฉลชลยระหวทางดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑแหทงประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดผชนชอผตราผลตอบแทนของการลงทรนในพผนธบผตรรผฐบาลทชลมชอายรคงทชล (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดพอน 

30%

(25)

อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช เฉลชลยของธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ(26)

1. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ สผดสทวน (%):50.00 2. 

ดผชนชพผนธบผตรรผฐบาลอายร 1 – 3 ปช ของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย สผดสทวน (%): 50.00

(27)

1. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ สผดสทวน (%):50.00 2. 

ดผชนชพผนธบผตรรผฐบาลอายรนยอยกวทาเททากผบ 10 ปช ของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย สผดสทวน (%):50.00

(28)

(1) ดผชนชพผนธบผตรรผฐบาล อายรคงเหลพอไมทเกนน 10 ปช ของสมาคมตราสารหนช ชไทย 50% (2) ดผชนชหรยนกมยภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อผนดผบความนทาเชพลอถพอตผชงแตท BBB+ ขข ชน

ไป กลรทมอายรคงเหลพอมากกวทา 1 ปช แตทไมทเกนน 3 ปช ของสมาคมตราสารหนช ชไทย 30% (3) อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจา เฉลชลยของ บมจ. ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และ ธนาคารไทยพาณนชยฑ 

สาหรผบบรคคลธรรมดาวงเงนน 1 ลยานบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปช 10% (4) THBFIX 6 เดพอน 10%

(29)

คทาเฉลชลยของเกณฑฑมาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดผชนชตลาดหลผกทรผพยฑแหทงประเทศไทย (SET TRI) ซขลงไมทไดยค ดานวณเปปนคทาเฉลชลยตทอปช(30)

1. ดผชนชพผนธบผตรทชลมชอายรคงทชล (ZRR) อายรประมาณ 1 เดพอน สผดสทวน (%): 55.00 2. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 3 เดพอน วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท 

ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%): 45.00

(31)

1. ผลตอบแทนรวมสรทธนของดผชนชพผนธบผตรรผฐบาลอายรนยอยกวทาเททากผบ 10 ปช ของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย สผดสทวน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสรทธนของดผชนชตราสารหนช ชภาคเอกชน 

Mark-to-Market ทชลมชอผนดผบความนทาเชพลอถพอของผมยออกตราสารอยมทในระดผบ BBB+ ขข ชนไป อายร 1 - 3 ปช ของสมาคมตลาดตราสารหนช ชไทย สผดสทวน (%): 30.00 3. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนน

นยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%): 10.00 4. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากสกรล

เงนนบาท (THBFIX) สดาหรผบรอบระยะเวลา 6 เดพอน สผดสทวน (%): 10.00

(32)

1. ดผชนชพผนธบผตรทชลมชอายรคงทชล (ZRR) อายรประมาณ 2 ปช สผดสทวน (%): 40.00 2. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท ธนาคาร

กรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%): 40.00 3. ดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑแหทงประเทศไทย (SET TRI) สผดสทวน (%): 20.00

(33)

1. ดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑแหทงประเทศไทย (SET TRI) สผดสทวน (%): 20.00 2. ดผชนชพผนธบผตรทชลมชอายรคงทชล (ZRR) อายรประมาณ 1 ปช สผดสทวน (%): 50.00 3. ดผชนชตราสารหนช ชภาคเอกชนทชล

มชอายรคงทชลมชอผนดผบความนทาเชพลอถพออยมทในระดผบ BBB อายร 1 ปช สผดสทวน (%):10.00 4. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท 

ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%):10.00 5. ดผชนชราคาทองคดาในสกรลเงนนดอลลารฑสหรผฐ (LBMA Gold Price PM) สผดสทวน (%):10.00

(34)

1. ดผชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลผกทรผพยฑแหทงประเทศไทย (SET TRI) สผดสทวน (%): 40.00 2. ดผชนชพผนธบผตรทชลมชอายรคงทชล (ZRR) อายรประมาณ 1 ปช สผดสทวน (%): 30.00 3. ดผชนชตราสารหนช ชภาคเอกชนทชล

มชอายรคงทชลมชอผนดผบความนทาเชพลอถพออยมทในระดผบ BBB อายร 1 ปช สผดสทวน (%):10.00 4. อผตราดอกเบช ชยเงนนฝากประจดา 1 ปช วงเงนนนยอยกวทา 5 ลยานบาท เฉลชลยของ 3 ธนาคารพาณนชยฑขนาดใหญท ไดยแกท 

ธนาคารกรรงเทพ ธนาคารกสนกรไทย และธนาคารไทยพาณนชยฑ หลผงหผกภาษช สผดสทวน (%):10.00 5. ดผชนชราคาทองคดาในสกรลเงนนดอลลารฑสหรผฐ (LBMA Gold Price PM) สผดสทวน (%):10.00

(35)
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