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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra
KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Extra
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP SG-AA Extra
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมผสม กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Aggressive Allocation
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่
กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ในกรณีที่
บริษัทจัดการมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คําแนะนําในด้านการ ลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation
ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment
Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุน
ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยรวมกันไม่เกินร้อยละ 15
ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ภายใต้
บลจ.เดียวกัน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ถึงประเภท
หลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี)

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
Year to
Date
กองทุนรวม
-13.14%
ตัวชี้วัด
-11.35%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
-4.86%
ความผันผวนของกองทุน
14.14%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
15.01%
3 ปี
กองทุนรวม
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

1.06%
4.83%
2.30%
14.25%
15.45%

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

-0.05%
1.41%
-0.69%
14.06%
16.41%

-6.14%
-3.28%
-2.39%
14.01%
15.66%

-10.82%
-7.80%
-0.45%
13.92%
14.80%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
1.21%
5.00%
N/A
12.98%
14.15%

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

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือ
ทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุน
ในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV
ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 12 มีนาคม 2562
วันเริ่มต้น class
:
นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ (ตั้งแต่ 11 พ.ย.
62)
2. นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต (ตั้งแต่ 1 ก.ย. 63)
ดัชนีชี้วัด* :
(1) 14.2% SET100 TRI
(2) 63.8% MSCI AC World NETR USD Index
(3) 1% Bloomberg GLOBAL AGGREGATE
Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD
(4) 1% ThaiBMA MTM Government Bond Net
Total Return Index
(5) 1% ThaiBMA Corporate Bond (BBB+ up)
Net Total Return Index
(6) 2% Bloomberg Global High Yield Total
Return Index Value Hedged USD
(7) 3% PF & REIT Total Return Index
(8) 3% FTSE EPRA Nareit Global REITS Net
Total Return Index USD
(9) 3% MSCI World Core Infrastructure USD
Net Total Return
(10) 1.5% DBIQ Optimum Yield Diversified
Commodity Index Excess Return USD
(11) 2.5% LBMA Gold Price PM USD
(12) 4% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ BBL Kbank และ SCB
หมายเหตุ : ดัชนีลําดับที่ 2,3,6 และ 8-11
จะปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท
ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
* Source : MSCI (for internal use only). The
blended returns are calculated by KKPAM
using MSCI Data. Please see further details
about MSCI's section 4. Attribution and
Notices and MSCI's disclaimer in
"หมายเหตุดัชนีชี้วัด".
คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar
Morningstar Rating Overall จาก
MorningStar ประเภท Thailand
Fund Aggressive Allocation
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

KKP SG-AA Extra
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+4)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1,000 บาท

หมายเหตุ ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
² ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝากเช็ค T+4 สําหรับบัญชีธนาคารอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง) T = วันทําการซื้อขาย
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การจัดการ
2.6750 %
1.3375 %
รวมค่าใช้จ่าย
5.7070 %
1.5400 %
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้น รวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว
3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
4. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
2.1400 %
0.5350 %
การรับซื้อคืน
2.1400 %
ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
2.1400 %
0.5350 %
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
2.1400 %
ปัจจุบันยกเว้น
การโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
3. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเภททรัพย์สิน
หน่วยลงทุนต่างประเทศ
หน่วยลงทุนในประเทศ
ตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม,
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

%NAV
61.22
23.93
13.36
2.49

0.43
0.13
-0.30
-1.26
หมายเหตุ: กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ
Property Fund และ REITs

ชื่อทรัพย์สิน
%NAV
กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
16.93
ชนิด F (KKP PLUS FUND)
VANGUARD TOTAL WORLD
10.15
STOCK ETF (VT US)
กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL
THEMATIC OPPORTUNITIES –
5.88
HEDGED ชนิด F (KKP G-THEME-H
FUND)
MORGAN STANLEY INVESTMENT
FUNDS - GLOBAL BRANDS FUND
4.27
(MORGBRI LX)
FIDELITY FUNDS - GLOBAL
DIVIDEND FUND Y ACC USD
4.16
(FFGDYUA LX)

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
FX Hedging
Recovering Period
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

-28.80%
94.60%
11 เดือน
1.33 เท่า

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเทศ

%NAV

UNITED STATES

39.72

LUXEMBOURG

16.23

IRELAND

5.27

KKP SG-AA Extra

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)
The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values licensed from MSCI (“MSCI
Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the
blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in
any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty or liability and no copying or distribution
is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or
otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any
MSCI Data, models, analytics or other materials or information.
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
โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com
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