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สดัส่วนการลงทุน (% NAV) 

 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ      1,400.18      ลา้นบาท 

มูลค่าหน่วยลงทุน       14.6537           บาท 
 

 

 

ข้อมูลการลงทุนที่กองทุนไปลงทุน % 
NAV 

LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND  

(LZGIUIA ID) 

99.47 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://am.kkpfg.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Morningstar Rating Overall  า  Morningstar 
 ระเ ท Thailand Fund Global Infrastructure 

 

หน่วยลงทุนต่างประเทศ   99.47%

หน่วยลงทุนในประเทศ   0.63%

เงนิฝาก,บัตรเงนิฝาก   0.59%

สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้   0.19%

สินทรัพย์และหนี้สนิอ ืน่   -0.88%

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์อคิวติี้ เฮดจ ์(หน่วยลงทุนชนิดทัว่ไป) 
KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND-HEDGED : KKP GINFRAEQ-H 

 องทุนน้ีลงทุน ระ ุ ตัวในหมวดอุตสาห รรม ึงมีความเส่ียงท่ีผูล้งทุนอา สูญเสียเงินลงทุน  านวนมา  
 

 EQ 

 

Anti-corruption Progress Indicator :  ได้รบัการรบัรอง CAC* 

 

Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ วนัที่ 28 เมษายน 2566  

 

2559 

ประเภทของกองทุนรวม :  องทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของ องทุนรวมในต่าง ระเทศ
เพียง องทุนเดียว (Feeder Fund) 
ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) :   Global Equity 

วตัถุประสงค์ของกองทุน 
เพ่ือเ ็นทางเลือ ใน ารลงทุนระยะยาวของผูล้งทุนท่ีตอ้ง าร ระ าย ารลงทุนไ ลงทุนในตราสารทุนต่าง ระเทศ 
โดย องทุน ะเนน้ลงทุนในหนว่ยลงทุนของ องทุนหลั เพียง องทุนเดยีว โดยเฉลีย่รอบ ีบัญชีไม่ต ่า ว่ารอ้ยละ 80 
ของ NAV โดย องทุนหลั เนน้ลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารท่ีเ ่ียวขอ้ง ับตราสารทุนของบริษัทท่ีด าเนินธุร ิ 
เ ่ียว ับโครง ารสาธารณู โ คพ้ืนฐาน (Infrastructure Companies) เ ็นหลั  

นโยบายการลงทุน 
•  องทุนมีนโยบายเนน้ลงทุนในหนว่ยลงทุนของ องทุนรวมในต่าง ระเทศเพียง องทุนเดียว คือ Lazard Global 

Listed Infrastructure Equity Fund ( องทุนหลั ) โดยเฉลี่ยในรอบ ีบัญชีไม่นอ้ย ว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของ องทุนรวม เพ่ือเ ็นทางเลอื  ใน ารลงทุนของผูล้งทุนท่ีตอ้ง าร ระ าย ารลงทุนไ ในตราสาร
ทุนต่าง ระเทศโดยเ ็น ารลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารท่ีเ ่ียวขอ้ง ับตราสารทุนของบริษัทท่ีด าเนินธุร ิ 
เ ่ียว ับโครง ารสาธารณู โ คพ้ืนฐาน (Infrastructure Companies) เ ็นหลั  

•  องทุนอา พิ ารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือลดความเส่ียง (Hedging) 
ดา้น อัตราแล เ ลี่ ยน เงินต ราต่าง ระเทศ  เพ่ือ ้อง ันความเส่ียงด ้าน อัต ราแล เ ลี่ ยน เ ือบท้ังหมด  
โดยไม่นอ้ย ว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่าง ระเทศ แต่ องทุน ะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
เพ่ือเพ่ิม ระสิทธิ าพใน ารบริหาร ัด ารลงทุน (Efficient portfolio management) 

( องทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ  ตามท่ีระบุในนโยบาย ารลงทุนของ องทุน รวมถึง ระเ ทหลั ทรัพย์ ใน
รายละเอียดโครง าร ัด าร องทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครง าร โ รดศึ ษารายละเอียดท้ังหมดเพ่ิมเติม 
https://am.kkpfg.com) 
 
นโยบาย ารลงทุนของ องทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ( องทุนหลั ) 
-  องทุนหลั เนน้ลงทุนในตราสารทุน และตราสารท่ีเ ่ียวขอ้ง ับตราสารทุนเ ็นหลั  โดยสามารถ ระ าย ารลงทุนได ้

ท่ัวโล  ตราสารท่ี องทุนสามารถลงทุนได ้เช่น หุน้สามัญและหุน้บุริมสิทธิ ตราสารแสดงสิทธิ ารฝา หลั ทรัพย์
ต่าง ระเทศ (Depository receipts) ของบริษทัท่ีด าเนินธรุ ิ เ ่ียว ับโครง ารสาธารณ ูโ คพ้ืนฐาน (Infrastructure 
Companies) ซ่ึง ดทะเบียนหรือมี ารซ้ือขายอยู่ในตลาดหลั ทรัพย์ต่าง  ๆท่ีมีหน่วยงาน  า ับดูแล  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ไม่มีนโยบาย าร ่ายเงิน ันผล 

กองทุนรวมเหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทใด 
•  องทุนนี้มีระดับค วามเส่ียงใน ระดับ  6 (เส่ียงสูง) หา พิ ารณาตามค าแน ะน าเรื่อง าร ัดสรร ารล งทุน  

(Basic Asset Allocation)  ะเหมาะ ับผูล้งทุนท่ีรับความเส่ียงไดต้ัง้แตร่ะดบัสูงมา  และมุ่งเนน้ผลตอบแทนในระยะ
ยาว  า  าร าร ระ าย ารลงทุนไ ในตราสารทุนต่าง ระเทศโดยเ ็น ารลงทุนในตราสารทุนหรือตราสาร  
ท่ีเ ่ียวขอ้ง ับตราสารทุนของบริษัทท่ีด าเนินธุร ิ เ ่ียว ับโครง ารสาธารณู โ คพ้ืนฐาน ( Infrastructure 
Companies) เ ็นหลั   โดยสามารถลงทุนระยะยาวได ้และรับความเส่ียงท่ีเ ่ียวขอ้ง ับ ารลงทุนในตราสารทุน  
ของบริษัทท่ีด าเนนิธุร ิ เ ่ียว ับโครง ารสาธารณ ูโ คพ้ืนฐาน (Infrastructure Companies) ในต่าง ระเทศได ้
ท้ังนี้ผูล้งทุนสามารถลงทุนใน องทุน KKP GINFRAEQ เพ่ือเ ็นส่วน ระ อบหนึง่ของ าร ดัสรร ารลงทุน (asset 
allocation) ท่ีสอดคลอ้ง ับ าร ระเมินความเหมาะสมใน ารลงทุนของผูล้งทุน โดยผูล้งทุนตอ้งมีความรู ้ 
ความเขา้ใ และสามารถยอมรับความเส่ียงท่ีเ ่ียวขอ้ง ับ องทุนนี้และ องทุนหลั ได  ้ 

• ผูล้งทุนควรลงทุนใน องทุนนี้แบบระยะยาว โดยผูล้งทุนใน องทุนนี้ยอมรับและเขา้ใ ความผนัผวนของเงินลงทุน
และผลตอบแทนท้ังในระยะส้ันและระยะยาวได  ้

อายุโครงการ  : ไม่  าหนด 
จ านวนเงินทุนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท 
วนัที่จดทะเบียนกองทุน : 12 มีนาคม 2563   
บริษทัจดัการและนายทะเบียน  : บริษัทหลั ทรัพย์ ัด าร องทุน เ ียรตินาคิน ัทร   า ัด 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)   า ัด (มหาชน) 

ระดบัความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน 

 
ปัจจยัความเสี่ยงที่ส าคญั 
ความเส่ียง า ตลาด  (Market Risk), ความเ ส่ียง า ธุร  ิ ของผูอ้อ ตราสาร (Business Risk),  ารล งทุน 
ในต่าง ระเทศ (Country and Political Risk), ความเส่ียง า ขอ้  า ัด ารน าเงินลงทุน ลับ ระเทศ (Repatriation Risk), 
อัตราแล เ ลีย่นเงิน (Exchange Rate Risk),  ารเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivative), ดา้นส าพคล่อง 
ของตราสาร (Liquidity Risk), ความเส่ียงทาง ฎหมาย (Legal Risk), ความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty 
Risk) 

ปัจจยัความเสี่ยงที่ส าคญัของกองทุนหลกั 
ความเส่ียง า  าร ระ ุ ตวัใน ารลงทุน (Concentration risk), ความเส่ียงท่ีเ ่ียวขอ้ง ับบริษัทท่ีด าเนินธุร ิ เ ่ียว ับ
โครง ารสาธารณ ูโ คพ้ืนฐาน (Infrastructure Companies), ความเส่ียง า  ารบริหารเชิงรุ  (Active Management 
Risk), ความเส่ียงเ ่ียว ับส าพคล่อง (Liquidity Risks), ความเส่ียงเ ่ียว ับเศรษฐ ิ โล และส าวะตลาด (Global 
Economic and Market Conditions), ความเส่ียงเ ่ียว ับความผันผวนของอัตราแล เ ลี่ยนเงินตราต่าง ระเทศ 
(Exchange Rate Fluctuations; Currency Considerations) 
คุณสามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://am.kkpfg.com 

ค าเตือน 
•  ารลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใ ลั ษณะสินคา้ เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ่อนตัดสินใ ลงทุน 
• ผล ารด าเนินงานในอดีตของ องทุนรวมมิไดเ้ ็นส่ิงยืนยันถึงผล ารด าเนินงานในอนาคต 
•  องทุ นมี ารล งทุ นในต่าง ระเทศ ซ่ึงมีความเส่ียง า อัตราแล เ ลี่ ยน  องทุน  ะท า าร ้อง ันความเส่ี ยง 

 า อัตราแล เ ลี่ยนท้ังหมด/หรือเ ือบท้ังหมด 
•  องทุนหลั อา ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน ้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิม ระสิทธิ าพใน ารลงทุน ดังนั้น  องทุ น 

 ึงมีความเส่ียงมา  ว่า องทุนรวมท่ีลงทุนในหลั ทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผูล้งทุนควรมีความเขา้ใ เ ่ียว ับความเส่ียงของ
 ารลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน ้า และควรค านึงถึง ระสบ ารณ์ ารลงทุน วัตถุ ระสงค์ ารลงทุน ฐานะ ารเงิน 
ของผูล้งทุนเอง และผูล้งทุนสามารถยอมรับความเส่ียงท่ีอา เ ิดขึ้น า  ารลงทุนได  ้

• ผลตอบแทนและผล ารด าเนินงาน า  ารซ้ือ รมธรรม์ ระ ันชี วิตควบ ารลงทุน อา มีความแต ต่าง ับ ารซ้ือหน่วย
ลงทุนของ องทุนนี้ เพียงอย่างเดียว เนื่อง า  ารคิดค่าใช ้ ่ายและค่าธรรมเนียมท่ีแต ต่าง ัน หรือ เง่ือนไขท่ีบริษัท
 ัด าร และบริษัท ระ ันชีวิต  าหนด 

• ผูล้งทุนควรศึ ษารายละเอียดในเอ สาร ระ อบ ารขาย รมธรรม์ ระ ันชีวิตควบ ารลงทุน ่อน ารตัดสินใ ลงทุน  
ท้ังนี้ ารซ้ือขาย รมธรรม์ ระ ันชี วิตควบหน่วยลงทุนอา มีขอ้  าหนด และวิธี ฏิบัติ ท่ีแต ต่างไ  า  ารซ้ือขาย
 องทุนเพียงอย่างเดียว 

•  รณีผู ้ลงทุนท่ีซ้ือ รมธรรม์ ระ ันชีวิตควบ ารลงทุน ะไดร้ับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน า บริษัท ระ ันชี วิต ายใน 5 
วันท า ารนับแต่ วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของวันท า ารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือเ ็ นไ ตามเ ณฑ์ท่ีส านั งานคณะ รรม าร  .ล.ต. คณะ รรม าร  า ับ
ตลาดทุน และ/หรือ คณะ รรม าร  .ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเ ่ียวข ้อง  ระ าศ  าหนด หรือท่ีเห็นชอบให ้ด าเนิน ารเ ็ น
อย่างอ่ืนได ้ โดยมีวิธี ารช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงเ ็นไ ตามท่ีบริษัท ระ ันชี วิต  าหนดไวใ้น รมธรรม์ ระ ัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน 

• โ รดศึ ษาค าเตือนท่ีส าคัญอ่ืนไดใ้นหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูล องทุนรวม 
 

ประเภทผลิตภณัฑ์ : ผลิตภณัฑ์ที่ไม่มีความซบัซ้อน (plain product) 

ลกัษณะโครงการ : กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท ั่วไป 

 
Download 

Summary Prospectus 
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ค าเตือน:  ารลงทุน มีความเส่ียง ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใ ลั ษณะสินคา้ เ ง่ือนไขผลตอบแทน แล ะความเส่ียง ่อนตัด สินใ ลงทุน , ผล ารด าเนินงาน ในอดีตของ องทุนรวมมิไดเ้ ็ นส่ิงยืน ยันถึง

ผล ารด าเนิน งานในอน าคต ,  องทุนมี ารล งทุน ในต่าง ระเทศ ซ่ึงมีความเส่ียง า อัต ราแล เ ลี่ยน   องทุน ะท า าร ้อง ันความเส่ียง า อัต ราแล เ ลี่ยน ท้ังหมด/หรือเ  ือบท้ังหมด,  องทุน

หลั อา ล งทุน ใน สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือเ พ่ิม ระสิทธิ าพใน ารล งทุน ดังนั้น  องทุน  ึงมีความเ ส่ียงมา  ว่า องทุนรวมท่ีลงทุน ในหลั ทรัพย์อา้งอิงโดยตรง ผู ้ลงทุนค วร มี

ความเขา้ใ เ  ่ียว ับค วามเส่ียงของ ารลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน ้า แล ะควรค านึงถึง ระสบ ารณ์ ารล งทุน  วัต ถุ ระสงค์ ารล งทุน  ฐานะ ารเงินของผู ้ลงทุนเอง และผู ้ลงทุนสามารถยอมรับ

ความเส่ียงท่ีอา เ  ิดขึ้น า  ารลงทุนได ,้ โ รดศึ ษาค าเตือนท่ีส าคัญอ่ืนไดใ้นหนังสือชี้ชวน ส่วนขอ้มูล องทุนรวม 

สถานที่ติดต่อซื้อ – ขายหน่วยลงทุน หรือขอรบัหนงัสือชี้ชวน : บริษัทหลั ทรัพย์ ัด าร องทุน เ ียรตินาคิน ัทร   า ัด 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นท่ี 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศ )  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  รุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2305-9800  โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpfg.com 

email : kkpam.customer@kkpfg.com 

หรือ ผูส้นับสนุน ารขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีไดร้ับ ารแต่งตั้ง 

*CAC : โครง ารแนวร่วม ฏิบัติของ าคเอ ชนไทยใน ารต่อตา้น  าร ทุ ริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 

 

ก าหนดการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรพัย์สินของกองทุน*) (รวมVAT) 

 ารเสนอขายหน่วยลงทุน : ทุ วันท า าร เวลา 8:30 - 15:30 น. ค่าธรรมเนียม าร ัด าร : ไม่เ ิน 2.675% ต่อ ี ( ั  ุบัน 1.07%) 

มูลค่าขั้นต ่าของ ารซ้ือหน่วยลงทุน : 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผล ระโยชน์ : ไม่เ ิน 0.107% ต่อ ี ( ั  ุบัน 0.0321%) 

 ารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุ วันท า าร เวลา 8:30 - 15:30 น. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เ ิน 0.535% ต่อ ี ( ั  ุบัน 0.107%) 

 ารสับเ ลี่ยนหน่วยลงทุน   ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้่ายท้ังหมดท่ีเรีย เ ็บ รอ้ยละ 1.2160 ต่อ ี (ตั้งแต่วันท่ี 1 มี.ค. 65 – 28  .พ. 66) 

   ารสับเ ลี่ยนหน่วยลงทุนออ  : ทุ วันท า าร เวลา 8:30 - 15:30 น. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)  

(รวมVAT) 

   ารสับเ ลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ : ทุ วันท า าร เวลา 8:30 - 15:30 น. ค่าธรรมเนียม ารขายหน่วยลงทุน : ไม่เ ิน 2.00% ( ั  ุบัน  0.375 ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 66) 

มูลค่า/  านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่า ารรับซ้ือคืน : ไม่  าหนด ค่าธรรมเนียม ารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เ ิน 2.00% ( ั  ุบัน ย เวน้) 

มูลค่า/  านวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต ่า : 100 บาท / 10 หน่วย ค่าธรรมเนียม ารสับเ ลี่ยนหน่วยลงทุน   

ระยะเวลา ารรับเงินค่าขายคืน 

 

T  = วันท า ารซ้ือขาย โดยไม่นับรวม

วันหยุด ระเทศไทยและวันหยุดตา่ง ระเทศ 

:  ั  ุบัน T+5 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, 

TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank 

และน าฝา /น าส่งเช็ค T+5 ส าหรับบัญชีธนาคารอ่ืน

นอ เหนือ า ท่ีระบุขา้งตน้ (รายละเอียดอา มี าร

เ ลี่ยนแ ลง)   

   ารสับเ ลี่ยนหน่วยลงทุนออ  : ไม่เ ิน 2.00% ( ั  ุบัน ย เวน้) 

   ารสับเ ลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ : ไม่เ ิน 2.00% ( ั  ุบัน  0.375 ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 66) 

ค่าธรรมเนียม ารโอนหน่วยลงทุน : 50 บาท ต่อ 1 ราย าร ( ั  ุบัน 50 บาท ต่อ 1 ราย าร) 

*มูลค่าทรัพย์สินของ องทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หั ดว้ยมูลค่าหนี้สินท้ังหมด  

เวน้แต่ค่าธรรมเนียม าร ัด าร ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผล ระโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

      

 
ผลการด าเนินการในอดีต1 ข้อมูล ณ วนัที่ 28 เมษายน 2566  ระเ ท องทุนตามสมาคมบริษัท ัด ารลงทุน (AIMC) :  Global Equity 

   

 

1 เอ สาร ารวัดผล ารด าเนินงานของ องทุนรวมฉบับนี้ ได ้ัดท าตามมาตรฐาน  

   ารวัดผล ารด าเนินงานของ องทุนรวมของสมาคมบริษัท ัด ารลงทุน  
2 % ต่อ ี 
3 ตัวชี้วัด : 95% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return  รับดว้ย 

ตน้ทุน าร ้อง ันความเส่ียงอัตราแล เ ลี่ยนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเ ็นส ุลเงินบาท 
ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net  

Total Return  รับดว้ยอัตราแล เ ลี่ยน เพ่ือค านวณผลตอบแทนเ ็นส ุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน  
4 หา  องทุนรวมมีผล ารด าเนินงานตั้งแต่วันท่ี ดทะเบียนทรัพย์สิน องทุนรวมหรือวันท่ีเ ิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1  ี ฏิทิน  ะแสดงผล ารด าเนิน งานของ ี ฏิทินแร ตั้งแต่วันท่ี องทุนรวม 

 ดทะเบียนทรัพย์สิน องทุนรวมหรือวันท่ีเ ิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน นถึงวันท า ารสุดทา้ยของ ี ฏิทินแร  
5 หา  องทุนรวมมีผล ารด าเนินงานใน ีท่ีเลิ  องทุนไม่ครบ 1  ี ฏิทิน  ะแสดงผล ารด าเนินงานของ ี ฏิทินสุดทา้ยตั้งแต่วันท า ารสุดทา้ยของ ี ฏิทิน ่อนหนา้ นถึงวันท่ีเลิ  องทุน 
6 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for a component of 

any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any 

kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast 

or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its 

affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims al l warranties 

(including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this 

information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, 

without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com) 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงานกลุ่มกองทุน (AIMC Category Average) 

 

 

 

Average Trailing Return (%) Average Calendar Year Return (%) 

AIMC Category YTD 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 2018 2019 2020 2021 2022 

Global Equity 5.25 -1.42 4.57 -7.81 7.22 3.62 3.56 -12.09 20.02 19.50 12.50 -26.93 
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KKP GINFRAEQ-H ตัว ีว้ ั  
Year to 

Date 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 

ตัง้แต่จดัต ัง้

กองทุน2 

 องทุนรวม  5.46% 1.48% 7.76% -1.01% 8.51% N/A N/A 12.99% 

ตัวชี้วัด3,6 1.40% -1.66% 5.25% -6.67% 7.19% N/A N/A 6.77% 

ความผันผวน

ของผล าร
ด าเนินงาน2 

10.42% 10.56% 11.58% 14.29% 13.22% N/A N/A 16.37% 

ความผันผวน

ของตัวชี้วัด2 
12.62% 12.06% 15.09% 17.51% 14.57% N/A N/A 20.08% 

ผล ารด าเนินงานตาม ี ฏิทิน4,5 (%ต่อ ี)  

 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

 องทุนรวม N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.07% 19.35% -3.84% 

ตัวชี้วัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.44% 17.97% -8.75% 

ความผันผวน
ของผล าร

ด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24.67% 9.83% 14.80% 

ความผันผวน

ของตัวชี้วัด 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31.55% 10.10% 17.67% 

 



กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์
KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND–HEDGED

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP GINFRAEQ-H

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนใน
กองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Lazard
Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนของบริษัท
ที่ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies)
ซ่ึงจดทะเบียนหรือมีการซ้ือขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานกํากับดูแล
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Lazard Asset Management Pacific Co.
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อลดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะป้องกันความเส่ียงด้าน
อัตราแลกเปล่ียน เกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
ในสัดส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน:  มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management/ Index tracking)
โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคล่ือนไหวสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 12 มีนาคม 2563

วันเร่ิมต้น class  :

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักด์ิ (ต้ังแต่ 11 พ.ย.
62)

2. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ต้ังแต่ 1 พ.ย. 61)

ดัชนีช้ีวัด* :
(1) 95% ดัชนี MSCI World Core
Infrastructure USD Net Total Return
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(2) 5% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure
USD Net Total Return ปรับด้วยอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
* Source : MSCI (Notice to Investors: The
MSCI information may only be used for your
internal use), please see further details
regarding MSCI's section 4. Attribution and
Notices in "หมายเหตุดัชนีช้ีวัด".

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม 3.03% 3.03% 12.54% -2.43%

ตัวช้ีวัด -0.33% -0.33% 7.06% -11.86%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 6.03% 6.03% 9.72% -15.26%

ความผันผวนของกองทุน 11.04% 11.04% 14.95% 14.55%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 13.61% 13.61% 18.03% 17.82%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม 9.64% 12.48%

ตัวช้ีวัด 9.26% 6.34%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 10.48% N/A

ความผันผวนของกองทุน 13.88% 16.51%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 15.81% 20.28% การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

Morningstar Rating Overall จาก
MorningStar ประเภท Thailand
Fund Global Infrastructure

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : 100 บาท / 10 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+5)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-18.45%

FX Hedging 92.94%

Sharpe Ratio 0.65

Alpha 0.38%

Beta 0.68

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.15 เท่า

หมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+5 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+5 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดการ 2.6750 % 1.0700 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.8150 % 1.2160 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

IRELAND 99.39

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 มี.ค. 65 - 28 ก.พ. 66
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซ้ือขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 2.0000 % 0.375 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66

การรับซ้ือคืน 2.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 2.0000 % 0.375 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน (back end fee) ซํ้าซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 99.39

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 1.41

หน่วยลงทุนในประเทศ 0.62

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -0.69

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.73

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

LAZARD GLOBAL LISTED
INFRASTRUCTURE EQUITY FUND
(LZGIUIA ID)

99.39

KKP GINFRAEQ-H



การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND

ISIN code IE00B3X5FG30

Bloomberg code LZGIUIA ID

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form
and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute
investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data
and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided
on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other
person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties
(including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular
purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect,
special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

                                          ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุดัชนีช้ีวัด:

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

หมายเหตุ:

KKP GINFRAEQ-H
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