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สดัส่วนการลงทุน (% NAV) 
 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ      2,292.16         ลา้นบาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน        12.2464              บาท 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลการลงทุนทีก่องทุนไปลงทุน % 

NAV 

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI US) 98.81 

สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://am.kkpfg.com  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

หน่วยลงทุนตา่งประเทศ   98.81%

เงนิฝาก,บัตรเงนิฝาก    1.21%

หน่วยลงทุนในประเทศ   1.07%

สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิอืน่   -0.52%

สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้   -0.57%

กองทนุเปิดเคเคพ ีพาสซฟี โกลบอล อคิวติ ี ้เฮดจ(์หนว่ยลงทนุชนดิท ัว่ไป)    

KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND-HEDGED : KKP PGE-H 

 EQ 

 

Anti-corruption Progress Indicator :  ไดร้บัการรบัรอง CAC* Fund Fact Sheet ขอ้มูล ณ วนัที ่28 เมษายน 2566  

 

2559 

ประเภทของกองทุนรวม : กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่นน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 

ประเภทกองทุนตามสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน (AIMC) :   Global Equity 

วตัถุประสงคข์องกองทุน 

เพื่อเป็นทางเลอืกในการลงทุนระยะยาวของผูล้งทุนทั่วไปทีต่อ้งการโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตราสารทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่
รอบปีบัญชไีม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV 

นโยบายการลงทุน 

• กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก 
ในต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว คอื iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยลงทุนในสกุลเงนิดอลลาร์
สหรัฐ ซึง่กองทุนหลักจดทะเบยีนซือ้ขายใน ตลาดหลักทรัพยแ์นสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมรกิาเพียง
ตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80  
ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลอืกในการลงทุนระยะยาวของผูล้งทุนที่ตอ้งการกระจาย
การลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ   

• กองทุนนี้จะเขา้ท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ดา้นอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศ โดยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงนิลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจมีความ
เสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นในส่วนทีไ่ม่ไดท้ าการป้องกันความเสีย่งไว ้

(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอืน่ ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย ์ 
ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมด
เพิม่เตมิ https://am.kkpfg.com) 

นโยบายการลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) 
- กองทุนหลักมกีลยุทธก์ารลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนใหส้อดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของดัชนี MSCI ACWI 

ซึง่เป็นดัชนีที่สะทอ้นอัตราผลตอบแทนของตลาดทุนในกลุ่มประเทศทีพ่ัฒนาแลว้ รวมถงึกลุ่มประเทศในตลาด
เกดิใหม่ (emerging market) ซึง่ดัชนีอา้งองิอาจประกอบดว้ยหุน้ทีม่มูีลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง 

- กองทุ นหลั ก ใช ก้ลยุท ธ์การลงทุ นแบบ Passive หรือ  Indexing Approach เพื่ อ ให ้ได ้ผลตอบแทน 
ตามวัตถุประสงค์กรลงทุน  โดยไม่ไดมุ่้งหวังทีจ่ะเอาชนะดัชนีอา้งองิ หรือปรับสถานการณ์ลงทุนในสภาวะตลาด
ขาลง ทั้งนี้  กองทุนหลักจะเลือกลงทุนในหุน้ที่เป็นตัวแทนขององค์ประกอบของดัชนีอา้งอิงเพื่อสะทอ้น  
การลงทุ น ให ้เหมือนดั ช นี อ ้างอิง (Representative Sampling) โดยพิ จา รณ าจากปัจ จัยต่ างๆ  เช่ น  
มูลค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาด สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม อัตราผลตอบแทน และสภาพคล่อง  

- ลงทุนอย่างนอ้ยรอ้ยละ 90 ในหุน้ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี รวมถึงการลงทุนอื่นที่มีลักษณะเชงิเศรษฐกิจ 
ที่เหมือนกับหุน้ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี และอาจลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 10 ในสัญญา Futures Options 
Swaps เงนิสด ตราสารเทยีบเท่าเงินสด (ไดแ้ก่ กองทุนรวมตลาดเงนิทีบ่ริหารโดย BlackRock Fund Advisor) 
รวมถงึ ทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ม่ไดเ้ป็นองคป์ระกอบของดัชนี 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
ไม่มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

กองทุนรวมเหมาะกบัผูล้งทุนประเภทใด 
• กองทุนนี้มีระดับความเสีย่งในระดับ 6 (เสีย่งสูง) เป็นทางเลือกส าหรับผูล้งทุนที่ตอ้งการกระจายเงินลงทุนไป

ลงทุนในกองทุน ตราสารทุน/หุน้ต่างประเทศที่สามารถลงทุนไดท้ั่วโลก โดยผูล้งทุนสามารถลงทุนในกองทุน
เปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset 
allocation) ที่สอดคลอ้งกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผูล้งทุน โดยผูล้งทุนตอ้งมีความรู ้
ความเขา้ใจและสามารถยอมรับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได ้   

• ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว  โดยสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน 
และผลตอบแทนของกองทุนไดท้ั ้ งใน ระยะสั ้น และระยะยาว โดยผูล้ งทุ นสามารถซื้อหน่ วยลงทุน 
ไดทุ้กวันท าการ  และสามารถขายคนืหน่วยลงทุนได ้เมื่อพจิารณาแลว้ผลตอบแทนเป็นที่พอใจหรือเป็นไปตาม
แผนการลงทุนของผูล้งทุน  

อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 
จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 3,000 ลา้นบาท 
วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน : 28 มถิุนายน 2562   
บรษิทัจดัการและนายทะเบยีน  : บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด 
ผูดู้แลผลประโยชน  ์ : ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ระดบัความเสีย่ง และความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน 

 
ปัจจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 
ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk), ความเสี่ยงจากธุรกิจของผูอ้อกตราสาร (Business Risk), การลงทุน 
ในต่างประเทศ (Country and Political Risk), ความเสีย่งจากขอ้จ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation 
Risk), อัต ราแลกเปลี่ยน เงิน  (Exchange Rate Risk), การเข ้าท าสัญญาซื้ อขายล่ วงหน ้า (Derivative),  
ดา้นสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk), ความเสีย่งทางกฎหมาย (Legal Risk), ความเสีย่งดา้นเครดติของ
คู่สัญญา (Counterparty Risk) ทั้งนี้ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญของกองทุนหลัก สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้ี ่
https://am.kkpfg.com 
 

ค าเตอืน 
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เ ง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง 

ก่อนตัดสนิใจลงทุน 
• ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
• กองทุนมีการลงทุ นในต่างประเทศ ซึ่ งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะท าการป้องกัน 

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นทัง้หมด/หรือเกอืบทัง้หมด 
• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (derivatives) เพื่อใหม้ผีลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอา้งอิง 

หรือเพื่อลดตน้ทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพื่อเก็งก าไร ดังนั้น 
กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งอิงโดยตรง 

• ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เง่ือนไขที่บริษัท
จัดการ และบรษัิทประกันชวีิตก าหนด 

• ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทุนก่อนการตัดสนิใจลงทุน ทั้งนี้
การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีขอ้ก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุน
เพียงอย่างเดยีว 

• กรณีผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน  
5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ประกาศก าหนด หรือที่เห็นชอบใหด้ าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้ โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไวใ้นกรมธรรม ์
ประกันชวีติควบหน่วยลงทุน 

• โปรดศกึษาค าเตอืนทีส่ าคัญอืน่ไดใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

 

 
ประเภทผลติภณัฑ ์: ผลติภณัฑท์ีไ่ม่มคีวามซบัซอ้น (plain product) 

ลกัษณะโครงการ : กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท ัว่ไป 

 
Download 

Summary Prospectus 

 
 

Morningstar Rating Overall จาก Morningstar 

ประเภท Thailand Fund Global Equity 
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 ค าเตอืน: การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตัดสนิใจลงทุน, ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึ

ผลการด าเนินงานในอนาคต, กองทุนมกีารลงทุนในต่างประเทศ ซึง่มคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น กองทุนจะท าการป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด, กองทุน

หลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (derivatives) เพื่อใหม้ผีลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอา้งอิง หรือเพื่อลดตน้ทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อ
เก็งก าไร ดังนัน้ กองทุนจึงมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพย์อา้งองิโดยตรง, โปรดศกึษาค าเตอืนทีส่ าคัญอืน่ไดใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

สถานทีต่ดิตอ่ซือ้ – ขายหน่วยลงทุน หรอืขอรบัหนงัสอืชีช้วน : บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เกยีรตนิาคินภัทร จ ากัด 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร ์เอ ชัน้ที ่17 ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท ์: 0-2305-9800  โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpfg.com 

email : kkpam.customer@kkpfg.com 
หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอื่นทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ 

*CAC : โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 

 

ก าหนดการซือ้-ขายหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน (รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยส์นิของกองทุน*) (รวมVAT) 

การเสนอขายหน่วยลงทุน : ทุกวันท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกนิ 2.675% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.535%) 

มูลค่าขัน้ต ่าของการซือ้หน่วยลงทุน : 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.107% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.03745%) 

การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน : ทุกวันท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน : ไม่เกนิ 0.535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.107%) 

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมดทีเ่รียกเก็บ รอ้ยละ 0.686 ต่อปี  (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ิย. 64 – 31 พ.ค. 65) 

  การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : ทุกวันท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)  

(รวมVAT) 

  การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : ทุกวันท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจุบัน ยกเวน้) 

มูลค่า/จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าการรับซื้อคนื : ไม่ก าหนด ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคนืหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจุบัน ยกเวน้) 

มูลค่า/จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขัน้ต ่า : 100 บาท / 10 หน่วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน   

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื 

 

T  = วันท าการซือ้ขาย โดยไม่นับรวม

วันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ 

: ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชรัีบเงนิ ค่าขายคนืหน่วย

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

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

และน าฝาก/น าส่งเช็ค T+3 ส าหรับบัญชธีนาคารอืน่

นอกเหนือจากทีร่ะบุขา้งตน้ (รายละเอยีดอาจมกีาร

เปลีย่นแปลง) 

  การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจุบัน ยกเวน้) 

  การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจุบัน ยกเวน้) 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 50 บาท ต่อ 1 รายการ (ปัจจุบัน 50 บาท ต่อ 1 รายการ) 

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพยข์าเขา้ : ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจุบันยกเวน้ ถึงวันที ่30 ม.ิย. 66) 

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพยข์าออก : ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจุบันยกเวน้ ถึงวันที ่30 ม.ิย. 66) 

*มูลค่าทรัพยส์นิของกองทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิทัง้หมด หักดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด  

เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 

      

 
ผลการด าเนนิการในอดตี1 ขอ้มูล ณ วนัที ่28 เมษายน 2566 ประเภทกองทุนตามสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน (AIMC) :  Global Equity 

 

 

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดท าตามมาตรฐาน 
การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

2 % ต่อปี 
3 ตัวชีวั้ด : 95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่น 

เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI  
ACWI ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่น เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน 

4 หากกองทุนรวมมผีลการด าเนินงานตัง้แต่วันทีจ่ดทะเบยีนทรัพยส์นิกองทุนรวม หรือวันทีเ่ปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏทินิ จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏทิินแรกตัง้แต่วันทีก่องทุนรวม
จดทะเบยีนทรัพยส์นิกองทุนรวมหรือวันทีเ่ปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถงึวันท าการสุดทา้ยของปีปฏทินิแรก 

5 หากกองทุนรวมมผีลการด าเนินงานในปีทีเ่ลกิกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏทินิ จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏทินิสุดทา้ยตัง้แต่วันท าการสุดทา้ยของปีปฏทินิก่อนหนา้จนถงึวันทีเ่ลิกกองทุน 
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 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) 

 
ขอ้มูลผลการด าเนนิงานกลุ่มกองทุน (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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Year to 

Date 
3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

กองทุน2 

กองทุนรวม  7.21% 0.59% 9.17% -1.66% 9.63% N/A N/A 5.43% 

ตัวชีวั้ด3,6 7.57% 0.91% 10.24% -0.52% 11.33% N/A N/A 7.48% 

ความผันผวน
ของผลการ
ด าเนินงาน2 

13.91% 13.99% 17.21% 20.36% 17.53% N/A N/A 21.61% 

ความผันผวน
ของตัวชีวั้ด2 

12.18% 12.04% 15.29% 18.27% 15.74% N/A N/A 19.20% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏทินิ4,5 (%ต่อปี)  

 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

กองทุนรวม N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.17% 13.80% 17.66% -20.42% 

ตัวชีวั้ด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.15% 16.63% 19.55% -19.48% 

ความผันผวน
ของผลการ
ด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.98% 31.91% 12.56% 22.19% 

ความผันผวน

ของตัวชีวั้ด 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.71% 28.27% 11.05% 19.92% 
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กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์
KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND-HEDGED

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP PGE-H

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนใน
กองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares
MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยลงทุน
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนซ้ือขายใน ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก
(NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว และมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI ซ่ึงประกอบไปด้วยตราสารทุนหรือหุ้นที่มี
มูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลางของประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศตลาดเกิดใหม่
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors
• ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกือบทั้งหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขที่สํานักงาน
ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: กองทุนนี้มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management/ Index tracking) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนี
(Passive management/ Index tracking) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนๆ ตามที่ระบุใน
นโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
และหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมhttps://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 28 มิถุนายน 2562

วันเร่ิมต้น class  :

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

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

2. น.ส.ณิชนันทน์ จงสวัสด์ิ (ต้ังแต่ 1 ก.พ. 65)

ดัชนีช้ีวัด* :
(1) 95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
คํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน
(2) 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตรา
แลกเปล่ียน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท 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 5.88% 5.88% 14.19% -10.61%

ตัวช้ีวัด 6.35% 6.35% 15.35% -9.44%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 6.03% 6.03% 9.72% -15.26%

ความผันผวนของกองทุน 14.57% 14.57% 19.24% 20.98%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 12.85% 12.85% 17.25% 18.78%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม 12.45% 5.19%

ตัวช้ีวัด 14.68% 7.31%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 10.48% N/A

ความผันผวนของกองทุน 18.56% 21.76%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 16.76% 19.34% 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 Equity

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+3)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

-33.23%

FX Hedging 92.20%

Sharpe Ratio 0.64

Alpha -2.24%

Beta 1.09

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.19 เท่า

หมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+3 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

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

การจัดการ 2.6750 % 0.5350 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.8150 % 0.6860 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

UNITED STATES 98.85

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65
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 % ปัจจุบันยกเว้น

การรับซ้ือคืน 2.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 2.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

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
5. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อส่ังซ้ือ/ส่ังขาย/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.00
ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 98.85

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 1.95

หน่วยลงทุนในประเทศ 0.66

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.11

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -1.35

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

ISHARES MSCI ACWI ETF  (ACWI
US)

98.85

KKP PGE-H



การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน ISHARES MSCI ACWI ETF

ISIN code US4642882579

Bloomberg code ACWI US

                                       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 PGE-H
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