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กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิต ี้ เฮดจ์(หน่วยลงทุนชนิดทว่ ั ไป)
KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND-HEDGED : KKP PGE-H
Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
EQ

Anti-corruption Progress Indicator : ได้ร ับการร ับรอง CAC*
ประเภทของกองทุนรวม : กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่ น ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษท
ั จ ัดการลงทุน (AIMC) : Global Equity

ประเภทผลิตภ ัณฑ์ : ผลิตภ ัณฑ์ทไี่ ม่มค
ี วามซ ับซ้อน (plain product)
ล ักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพือ
่ ผูล
้ งทุนทว่ ั ไป

2559

ว ัตถุประสงค์ของกองทุน
เพือ
่ เป็ นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผู ้ลงทุนทั่วไปทีต
่ ้องการโอกาสในการได ้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตราสารทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะเน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลีย
่
รอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร ้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายการลงทุน

ส ัดส่วนการลงทุน (% NAV)
ิ สุทธิ
มูลค่าทรัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุน

2,478.45
12.0284

ล ้านบาท
บาท

• กองทุ นเป็ นกองทุ นรวมหน่ว ยลงทุ นประเภท Feeder Fund ที่เนน
้ ลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมหลั ก
ในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์
้ ขายใน ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียง
สหรัฐ ซึง่ กองทุนหลักจดทะเบียนซือ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์เดีย ว โดยกองทุ น จะลงทุ นในกองทุ น หลั ก โดยเฉลี่ย ในรอบปี บั ญ ชีไ ม่ น อ
้ ยกว่าร ้อยละ 80
ิ สุทธิของกองทุนรวม เพือ
ของมูลค่าทรัพย์สน
่ เป็ นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผู ้ลงทุนทีต
่ ้องการกระจาย
การลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ
้ ขายล่วงหน ้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย
่ ง (Hedging) ด ้านอัตราแลกเปลีย
• กองทุนนี้จะเข ้าทาสัญญาซือ
่ น
เงินตราต่างประเทศ โดยไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทัง้ นี้ กองทุ นอาจมีค วาม
่ งด ้านอัตราแลกเปลีย
่ งไว ้
เสีย
่ นในส่วนทีไ่ ม่ได ้ทาการป้ องกันความเสีย
ิ อื่น ๆ ตามทีร่ ะบุในนโยบายการลงทุ นของกองทุน รวมถึง ประเภทหลั กทรัพ ย์
(กองทุนสามารถลงทุ นในทรัพ ย์สน
ในรายละเอีย ดโครงการจั ด การกองทุ นและหนั ง สือ ชี้ชวนส่ว นข ้อมู ล โครงการ โปรดศึก ษารายละเอีย ดทั ้ง หมด
เพิม
่ เติม https://am.kkpfg.com)

Download
Summary Prospectus

นโยบายการลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก)
- กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพือ
่ สร ้างผลตอบแทนให ้สอดคล ้องกับผลการดาเนินงานของดัชนี MSCI ACWI
ซึง่ เป็ นดัชนีทส
ี่ ะท ้อนอัตราผลตอบแทนของตลาดทุนในกลุ่มประเทศทีพ
่ ัฒนาแล ้ว รวมถึงกลุม
่ ประเทศในตลาด
เกิดใหม่ (emerging market) ซึง่ ดัชนีอ ้างอิงอาจประกอบด ้วยหุ ้นทีม
่ ม
ี ูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง
้ ล ยุ ท ธ์ ก า รล ง ทุ น แ บ บ Passive ห รื อ Indexing Approach เพื่ อ ใ ห ไ้ ด ผ
- ก อ ง ทุ น ห ลั ก ใ ช ก
้ ลตอบแท น
ตามวัตถุประสงค์กรลงทุน โดยไม่ได ้มุ่งหวังทีจ
่ ะเอาชนะดัชนีอ ้างอิง หรือปรับสถานการณ์ลงทุนในสภาวะตลาด
ขาลง ทั ้ง นี้ กองทุ น หลั ก จะเลือ กลงทุ น ในหุ ้นที่เป็ นตั ว แทนขององค์ป ระกอบของดั ช นี อ ้างอิง เพื่ อ สะท อ
้ น
ก า ร ล ง ทุ น ใ ห ้เ ห มื อ น ดั ช นี อ า้ ง อิ ง ( Representative Sampling) โ ด ย พิ จ า ร ณ า จ า ก ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ เช่ น
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สัดส่วนกลุม
่ อุตสาหกรรม อัตราผลตอบแทน และสภาพคล่อง
- ลงทุ นอย่ างนอ
้ ยร ้อยละ 90 ในหุ ้นที่เป็ นองค์ประกอบของดั ชนี รวมถึงการลงทุ นอื่นที่มล
ี ั ก ษณะเชิงเศรษฐกิจ
ที่เหมือ นกั บ หุ ้นที่ เป็ นองค์ป ระกอบของดั ช นี และอาจลงทุ นไม่ เ กิน ร ้อยละ 10 ในสั ญ ญา Futures Options
Swaps เงินสด ตราสารเทียบเท่าเงินสด (ได ้แก่ กองทุนรวมตลาดเงินทีบ
่ ริหารโดย BlackRock Fund Advisor)
ิ อืน
รวมถึง ทรัพย์สน
่ ทีไ่ ม่ได ้เป็ นองค์ประกอบของดัชนี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มน
ี โยบายการจ่ายเงินปั นผล
กองทุนรวมเหมาะก ับผูล
้ งทุนประเภทใด
่ งในระดับ 6 (เสีย
่ งสูง) เป็ นทางเลือกสาหรับผู ้ลงทุนทีต
• กองทุ นนี้มรี ะดับ ความเสีย
่ ้องการกระจายเงินลงทุ นไป
ลงทุนในกองทุน ตราสารทุน/หุ ้นต่างประเทศทีส
่ ามารถลงทุนได ้ทั่วโลก โดยผู ้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุน
เปิ ดเคเคพี พาสซี ฟ โกลบอล อิค วิต ี้ เฮดจ์ เพื่ อ เป็ นส่ ว นประกอบหนึ่ ง ของการจั ด สรรการลงทุ น (asset
allocation) ที่สอดคล ้องกั บ การประเมินความเหมาะสมในการลงทุ นของผู ้ลงทุ น โดยผู ้ลงทุ น ต ้องมีค วามรู ้
่ งทีเ่ กีย
ความเข ้าใจและสามารถยอมรับความเสีย
่ วข ้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได ้
• ผู ล
้ งทุ น ควรลงทุ น ในกองทุ น นี้ แ บบระยะยาว โดยสามารถยอมรั บ ความผั น ผวนของมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น
แล ะผ ล ต อ บ แท นข อ งก อ งทุ นได ท
้ ั ้ ง ในระย ะสั ้ น แล ะระย ะย าว โด ย ผู ล
้ งทุ นสาม ารถ ซื้ อ ห น่ วย ล งทุ น
ได ้ทุกวันทาการ และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได ้ เมือ
่ พิจารณาแล ้วผลตอบแทนเป็ นทีพ
่ อใจหรือเป็ นไปตาม
แผนการลงทุนของผู ้ลงทุน
อายุโครงการ
จานวนเงินทุนของโครงการ
ว ันทีจ
่ ดทะเบียนกองทุน
บริษ ัทจ ัดการและนายทะเบียน
ผูด
้ ูแลผลประโยชน์

:
:
:
:
:

ไม่กาหนด
3,000 ล ้านบาท
28 มิถุนายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

่ ง และความเสีย
่ งในการลงทุนของกองทุน
ระด ับความเสีย

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 96.19%
้ ขายล่วงหน ้า 2.38%
สัญญาซือ
หน่วยลงทุนในประเทศ 1.44%
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
ิ อืน
สินทรัพย์และหนีส
้ น
่

0.12%
-0.13%

ข้อมูลการลงทุนทีก
่ องทุนไปลงทุน
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI US)
สามารถดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่ https://am.kkpfg.com

่ งทีส
ปัจจ ัยความเสีย
่ าค ัญ
ความเสี่ ย งจากตลาด (Market Risk), ความเสี่ ย งจากธุ ร กิ จ ของผู อ
้ อกตราสาร (Business Risk), การลงทุ น
่ งจากข ้อจากัดการนาเงินลงทุ นกลั บประเทศ (Repatriation
ในต่างประเทศ (Country and Political Risk), ความเสีย
Risk), อั ต ราแ ล ก เป ลี่ ย น เงิ น ( Exchange Rate Risk), ก า รเข ้า ท า สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย ล่ ว ง ห น ้ า (Derivative),
ด ้านสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk), ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk), ความเสี่ยงด ้านเครดิตของ
คู่ สั ญ ญา (Counterparty Risk) ทั ้ง นี้ ปั จจั ย ความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ ของกองทุ น หลั ก สามารถดู ข อ
้ มู ล เพิ่ ม เติม ได ท
้ ี่
https://am.kkpfg.com
คาเตือน
• การลงทุ น มี ค วามเสี่ย ง ผู ล
้ งทุ น ควรท าความเข ้าใจลั ก ษณะสิน ค า้ เงื่ อ นไขผลตอบแทน และความเสี่ ย ง
ก่อนตัดสินใจลงทุน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
• กองทุ นมี ก ารลงทุ นในต่ า งป ระเท ศ ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งจากอั ตราแล กเป ลี่ ย น ก องทุ นจะท าก ารป้ อ งกั น
่ งจากอัตราแลกเปลีย
ความเสีย
่ นทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด
้ ขายล่วงหน ้า (derivatives) เพื่อให ้มีผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนีอ ้างอิง
• กองทุนหลักอาจลงทุ นในสัญ ญาซือ
หรือเพื่อ ลดต ้นทุ นธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ ลงทุ นในสั ญญาซื้อขายล่วงหน ้าเพื่อ เก็ งกาไร ดังนั ้น
่ งมากกว่ากองทุนรวมทีล
กองทุนจึงมีความเสีย
่ งทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง
้ กรมธรรม์ประกันชีวต
้ หน่วย
• ผลตอบแทนและผลการดาเนินงานจากการซือ
ิ ควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซือ
ลงทุ นของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่ องจากการคิดค่าใช ้จ่ายและค่าธรรมเนียมทีแ
่ ตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขทีบ
่ ริษัท
จัดการ และบริษัทประกันชีวต
ิ กาหนด
• ผู ้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้
้ ขายกองทุ น
การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุนอาจมีข ้อกาหนด และวิธีปฏิบัตท
ิ ี่แตกต่างไปจากการซือ
เพียงอย่างเดียว
ื้ กรมธรรม์ประกันชีวต
• กรณีผู ้ลงทุนที่ซอ
ิ ควบการลงทุนจะได ้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวต
ิ ภายใน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ
้ คืนหน่ วย
5 วันทาการนั บแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สน
้ คืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ทส
ลงทุนของวันทาการรับซือ
ี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง ประกาศกาหนด หรือทีเ่ ห็นชอบให ้ดาเนินการเป็ น
อย่ างอื่นได ้ โดยมีวธ
ิ ีการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นซึ่งเป็ นไปตามที่บริษั ทประกั นชีว ต
ิ ก าหนดไว ้ในกรมธรรม์
ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน
้ วนส่วนข ้อมูลกองทุนรวม
• โปรดศึกษาคาเตือนทีส
่ าคัญอืน
่ ได ้ในหนังสือชีช

%
NAV
96.19
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้ -ขายหน่วยลงทุน
กาหนดการซือ

ิ ของกองทุน*) (รวมVAT)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน

การเสนอขายหน่วยลงทุน

: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

: ไม่เกิน 2.675% ต่อปี (ปั จจุบัน 0.535%)

้ หน่วยลงทุน
มูลค่าขัน
้ ต่าของการซือ

: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์

: ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปั จจุบัน 0.03745%)

้ คืนหน่วยลงทุน
การรับซือ

: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

: ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปั จจุบัน 0.107%)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บ ร ้อยละ 0.686 ต่อปี (ตัง้ แต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65)

การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน
การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออก

: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ื้ หรือผูถ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูซ
้ อ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(รวมVAT)

การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนเข ้า

: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบันยกเว ้น)

้ คืน
มูลค่า/จานวนหน่วยลงทุนขัน
้ ต่าการรับซือ

: ไม่กาหนด

้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซือ

: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบัน ยกเว ้น)

มูลค่า/จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือขัน
้ ต่า

: 100 บาท / 10 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: ปั จจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank
และนาฝาก/นาส่งเช็ค T+3 สาหรับบัญชีธนาคารอืน
่
นอกเหนือจากทีร่ ะบุข ้างต ้น (รายละเอียดอาจมีการ
เปลีย
่ นแปลง)

้ ขาย โดยไม่นับรวม
T = วันทาการซือ
วันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออก

: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบัน ยกเว ้น)

การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนเข ้า

: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบันยกเว ้น)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

: 50 บาท ต่อ 1 รายการ (ปั จจุบัน 50 บาท ต่อ 1 รายการ)

้ ขายหลักทรัพย์ขาเข ้า
ค่าใช ้จ่ายในการซือ

: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบันยกเว ้น ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65)

้ ขายหลักทรัพย์ขาออก
ค่าใช ้จ่ายในการซือ

: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบันยกเว ้น ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65)

ิ ของกองทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
ิ ทัง้ หมด หักด ้วยมูลค่าหนี้สน
ิ ทัง้ หมด
*มูลค่าทรัพย์สน
เว ้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ผลการดาเนินการในอดีต1 ข้อมูล ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) : Global Equity
60
50

KKP PGE-H

กองทุนรวม
ตัวชีว้ ัด3,6
ความผันผวน
ของผลการ
ดาเนินงาน2
ความผันผวน
ของตัวชีว้ ัด2

40
30

Cumulative return (%)

Year to
Date

3 เดือน

-16.21%
-15.86%

2.75%
2.47%

-3.70%
-3.41%

-13.14%
-12.49%

22.57%

24.79%

23.39%

20.24%

21.93%

20.93%

ตัว วี้ ั

20
10
0

1 ปี 2

6 เดือน

3 ปี 2

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้
กองทุน2

5 ปี 2

10 ปี 2

4.87%
6.63%

N/A
N/A

N/A
N/A

5.54%
7.49%

22.18%

23.46%

N/A

N/A

22.30%

19.91%

20.86%

N/A

N/A

19.81%

-10

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทน
ิ 4,5 (%ต่อปี )

-20

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

กองทุนรวม

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7.17%

13.80% 17.66%

ตัวชีว้ ัด

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9.15%

16.63% 19.55%

-30
-40

3,6

2563

2564

ความผันผวน
ของผลการ
ดาเนินงาน
ความผันผวน
ของตัวชีว้ ัด

1

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทาตามมาตรฐาน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A 10.98% 31.91% 12.56%
การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.71% 28.27% 11.05%
่ งอัตราแลกเปลีย
ตัวชีว้ ัด : 95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด ้วยต ้นทุนการป้ องกันความเสีย
่ น
เพือ
่ คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค
่ านวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI
ACWI ปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ น เพือ
่ คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค
่ านวณผลตอบแทน
4
ิ กองทุนรวม หรือวันทีเ่ ปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทน
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วันทีจ
่ ดทะเบียนทรัพย์สน
ิ จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทน
ิ แรกตัง้ แต่วันทีก
่ องทุนรวม
ิ กองทุนรวมหรือวันทีเ่ ปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท ้ายของปี ปฏิทน
จดทะเบียนทรัพย์สน
ิ แรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ทเี่ ลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทน
ิ จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทน
ิ สุดท ้ายตัง้ แต่วันทาการสุดท ้ายของปี ปฏิทน
ิ ก่อนหน ้าจนถึงวันทีเ่ ลิกกองทุน
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)
ข้อมูลผลการดาเนินงานกลุม
่ กองทุน (AIMC Category Average)

Average Trailing Return (%)
AIMC Category
Global Equity

Average Calendar Year Return (%)

YTD

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

2017

2018

2019

2020

2021

-23.42

-1.58

-6.04

-22.81

4.23

3.78

3.59

13.12

-12.09

20.02

19.50

12.50

่ ง ผู ้ลงทุนควรทาความเข ้าใจลักษณะสินค ้า เงือ
่ งก่อนตัดสินใจลงทุน, ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
คาเตือน: การลงทุนมีความเสีย
่ นไขผลตอบแทน และความเสีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
ผลการดาเนินงานในอนาคต, กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ มีความเสีย
่ น กองทุนจะทาการป้ องกันความเสีย
่ นทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด, กองทุน
้ ขายล่วงหน ้า (derivatives) เพือ
้ ขายล่วงหน ้าเพือ
หลักอาจลงทุนในสัญญาซือ
่ ให ้มีผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนีอ ้างอิง หรือเพือ
่ ลดต ้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซือ
่
่ งมากกว่ากองทุนรวมทีล
้ วนส่วนข ้อมูลกองทุนรวม
เก็งกาไร ดังนัน
้ กองทุนจึงมีความเสีย
่ งทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง, โปรดศึกษาคาเตือนทีส
่ าคัญอืน
่ ได ้ในหนังสือชีช
้ – ขายหน่วยลงทุน หรือขอร ับหน ังสือชีช
้ วน : บริษัทหลักทรัพย์จด
้ ที่ 17 ถนนสุขม
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อซือ
ั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชัน
ุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
้ คืนหน่วยลงทุนอืน
หรือ ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
่ ทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้
*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบต
ั ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND-HEDGED
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP PGE-H
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนใน
กองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares
MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยลงทุน
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก
(NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว และมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI ซึ่งประกอบไปด้วยตราสารทุนหรือหุ้นที่มี
มูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลางของประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศตลาดเกิดใหม่
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors
• ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่สํานักงาน
ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: กองทุนนี้มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management/ Index tracking) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี
(Passive management/ Index tracking) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่ระบุใน
นโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมhttps://am.kkpfg.com)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี)

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
Year to
Date
กองทุนรวม
-16.21%
ตัวชี้วัด
-15.86%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
-23.42%
ความผันผวนของกองทุน
22.57%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
20.24%
3 ปี
กองทุนรวม
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

4.87%
6.63%
4.23%
23.46%
20.86%

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 28 มิถุนายน 2562
วันเริ่มต้น class
:
นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ (ตั้งแต่ 11 พ.ย.
62)
2. น.ส.ณิชนันทน์ จงสวัสดิ์ (ตั้งแต่ 1 ก.พ. 65)
ดัชนีชี้วัด* :
(1) 95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน
(2) 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน 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 "หมายเหตุดัชนีชี้วัด".

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

2.75%
2.47%
-1.58%
24.79%
21.93%

-3.70%
-3.41%
-6.04%
23.39%
20.93%

-13.14%
-12.49%
-22.81%
22.18%
19.91%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
5.54%
7.49%
N/A
22.30%
19.81%

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar
Morningstar Rating Overall จาก
MorningStar ประเภท Thailand
Fund Global Equity
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

KKP PGE-H
การขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

: ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน

: ทุกวันทําการ

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา

: 1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่ํา

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่า ภายใน 5 วันทําการ¹
:
ขายคืน
(ปัจจุบัน T+3)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1,000 บาท

หมายเหตุ ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 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
ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การจัดการ
2.6750 %
0.5350 %
รวมค่าใช้จ่าย
4.8150 %
0.6860 %
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
2.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การรับซื้อคืน
2.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
2.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
2.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
5. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.00
ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเภททรัพย์สิน
หน่วยลงทุนต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หน่วยลงทุนในประเทศ
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

%NAV
96.19
2.38
1.44
0.12
-0.13

ชื่อทรัพย์สิน
%NAV
ISHARES MSCI ACWI ETF (ACWI
96.19
US)

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
FX Hedging

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

-33.23%
91.32%

Sharpe Ratio

0.18

Alpha

-1.75%

Beta

1.08

Recovering Period
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

N/A
0.14 เท่า

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเทศ
UNITED STATES

%NAV
96.19

KKP PGE-H
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)
ชื่อกองทุน
ISIN code
Bloomberg code

ISHARES MSCI ACWI ETF
US4642882579
ACWI US

หมายเหตุดัชนีชี้วัด: 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)
หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ: เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ
หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ําสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
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