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สดัส่วนการลงทุน (% NAV) 
 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 618.23 ลา้นบาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน 10.2568 บาท 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการลงทุนที่กองทุนไปลงทุน % 
NAV 

ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF (IGM US) 98.91 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ี่ https://am.kkpfg.com  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

หน่วยลงทุนต่างประเทศ   98.91%

เงนิฝาก,บัตรเงนิฝาก   0.55%

หน่วยลงทุนในประเทศ   0.45%

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้    0.21%

สนิทรัพย์และหน้ีสนิอ่ืน   -0.12%

กองทุนเปิดเคเคพ ีEXPANDED TECH – HEDGED (หน่วยลงทุนชนดิท ัว่ไป) 
KKP EXPANDED TECH FUND – HEDGED : KKP TECH-H 

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) จึงมีความเสี่ยงท่ีผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

 

 EQ 
 

Anti-corruption Progress Indicator :  ได้รบัการรบัรอง CAC* Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2566  

 

2559 

ประเภทของกองทุนรวม : กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) 
ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) :  Technology Equity 

วตัถุประสงคข์องกองทุน 
เพ่ือเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผูล้งทุนทั่วไปที่ตอ้งการโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน 
ในตราสารทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ีย 
รอบปีบัญชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV 

นโยบายการลงทุน 
• กองทุนเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักใน

ต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว คือ iShares Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก) โดยลงทุนในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงกองทุนหลักจดทะเบยีนซ้ือขายใน ตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา เพียง
ตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทนุจะลงทุนในกองทนุหลักโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชไีม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพ่ือเป็นทางเลือกในการลงทนุระยะยาวของผูล้งทุนทีต่อ้งการกระจายการลงทุนไป
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มบ ริการส่ือสาร 
(communication service) และกลุ่มสินคา้ฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ในประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ 
โดยกองทุนมีนโยบายการลงทนุซ่ึงส่งผลใหมี้ net exposure ทีเ่ก่ียวขอ้งกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบ
ปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

• กองทุนอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือลดความเส่ียง (Hedging) 
ดา้นอัตราแลกเป ล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพ่ือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกือบทั้งหมด  
โดยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ แต่กองทุนจะไม่ลงทนุในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management) 

(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์  
ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมด
เพ่ิมเติม https://am.kkpfg.com) 

นโยบายการลงทุนของกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพ่ือสรา้งผลตอบแทนใหส้อดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของดัชนี S&P North 

American Expanded Technology Sector Index (“ดัชนีอา้งอิง”)  โดยดัชนีดังกล่าวใชว้ัดผลตอบแทน 
ของหุน้กลุ่มเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงหุน้ที่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีจากกลุ่มบริการส่ือสาร 
(communication service) และกลุ่มสินคา้ฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
และแคนาดา ตามที่ก าหนดโดย S&P Down Jones Indices LLC   

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

กองทุนรวมเหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทใด 
• กองทุนน้ีมีระดับความเส่ียงในระดับ 7 (เส่ียงสูง) เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้งทุนที่ตอ้งการกระจายการลงทุน 

ไปในตราสารทนุต่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เก่ียวขอ้งกับตราสารทุนของบริษัท  
ในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบ ริการส่ือสาร (communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (consumer 
discretionary) ในทวีปอเมริกาเหนือโดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุน 
ในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มดังกล่าวในต่างประเทศได ้ 

• ผูล้งทุนควรลงทนุในกองทุนน้ีแบบระยะยาว โดยผูล้งทนุในกองทนุน้ียอมรับและเขา้ใจความผันผวนของเงินลงทุน
และผลตอบแทนทั้งในระยะส้ันและระยะยาวได ้

อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 
จ านวนเงินทุนของโครงการ : 9,000 ลา้นบาท 
วนัที่จดทะเบียนกองทุน : 22 ตุลาคม 2563   
บริษทัจดัการและนายทะเบียน  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ระดบัความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน 

 
ปัจจยัความเสี่ยงที่ส าคญั 
ความเส่ียงจากตลาด (Market Risk), ความเส่ียงจากธุรกิจของผู ้ออกตราสาร (Business Risk), การลงทุน 
ในต่างประเทศ (Country and Political Risk), ความเส่ียงจากขอ้จ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation 
Risk), อัตราแลกเปล่ียนเงนิ (Exchange Rate Risk), การเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivative), ดา้นสภาพคล่อง
ของตราสาร (Liquidity Risk), ความเส่ียงทางกฎหมาย (Legal Risk), ความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญา 
(Counterparty Risk) 
ปัจจยัความเสี่ยงที่ส าคญัของกองทุนหลกั 
ความเส่ียงของภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Sector Risk), ความเส่ียงทีเ่ก่ียวขอ้งกับ
กลุ่มบริการส่ือสาร (Communication Services Sector Risk),ความเส่ียงจากการลงทุนในสหรัฐอเมริกา (Risk of 
Investing in the U.S), ความเส่ียงของชนิดทรัพย์สิน (Asset Class Risk), ความเส่ียงที่เกิดจากการมีผูร่้วมคา้ 
หน่วยลงทุนจ านวนนอ้ยราย (Authorised Participant Concentration Risk), ความเส่ียงที่เกิดจากการกระจุกตัว 
(Concentration Risk),ความเส่ียงจากปัญหาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Security Risk), ความเส่ียง
ของตราสารทุน (Equity Securities Risk), ความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับดัชนี (Index-Related Risk), ความเส่ียง 
จากโรคติดเชื้อ (Infectious Illness Risk), ความเส่ียงของผูอ้อกหลักทรัพย์ (Issuer Risk), ความเส่ียงของบริษัท 
ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Large-Capitalization Companies Risk) 
คุณสามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท้ี่ https://am.kkpfg.com  

ค าเตือน 
• การลงทุนมีความเส่ียง ผู ้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง  

ก่อนตัดสินใจลงทุน 
• ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเ้ป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
• กองทุนมีการลงทุนในต่างประเท ศ ซ่ึงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเป ล่ียน กองทุนจะท าการป้องกัน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด 
• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (derivatives) เพ่ือใหมี้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอา้งอิง 

หรือเพ่ือลดตน้ทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือเก็งก าไร ดังน้ัน 
กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้งอิงโดยตรง ผู ้ลงทุนควรมีความเขา้ใจ
เก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และควรค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผูล้งทุนเอง  และผูล้งทุนสามารถยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน 
จากการลงทุนได ้

• ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานจากการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากการคิดค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัท
จัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด 

• ผูล้งทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน  
ทั้งน้ีการซ้ือขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีขอ้ก าหนด และวิ ธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซ้ือขาย
กองทุนเพียงอย่างเดียว 

• กรณีผูล้งทุนที่ ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 
วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ของวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ประกาศก าหนด หรือที่เห็นชอบให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน
ได ้ โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน 

• โปรดศึกษาค าเตือนที่ส าคัญอ่ืนไดใ้นหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 
 

ประเภทผลติภณัฑ ์: ผลติภณัฑท่ี์ไม่มีความซบัซ้อน (plain product) 

ลกัษณะโครงการ : กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป 
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 ค าเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผู ้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน, ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึง 
ผลการด าเนินงานในอนาคต, กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน กองทุนจะท าการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมด/หรือเ กือบทั้งหมด, กองทุนหลักอาจ
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (derivatives) เพ่ือใหมี้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอา้งอิง หรือเพ่ือลดตน้ทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือเก็งก าไร ดังน้ัน 
กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกวา่กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้งอิงโดยตรง ผูล้งทุนควรมีความเขา้ใจเก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และควรค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน 

วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผูล้งทุนเอง และผูล้งทุนสามารถยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได,้ โปรดศึกษาค าเตือนที่ส าคัญอ่ืนไดใ้นหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

สถานที่ตดิต่อซ้ือ – ขายหน่วยลงทุน หรือขอรบัหนงัสือชี้ชวน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 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 
หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนที่ไดรั้บการแต่งต้ัง 

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

 

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

การเสนอขายหน่วยลงทุน : ทุกวันท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.675% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.321%) 

มูลค่าข้ันต ่าของการซ้ือหน่วยลงทุน : 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321%) 

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.08025%) 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ รอ้ยละ 0.436 ต่อปี  (ต้ังแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65) 

  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ทุกวันท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)  

(รวมVAT) 

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

มูลค่า/จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต ่าการรับซ้ือคืน : ไม่ก าหนด ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน ยกเวน้) 

มูลค่า/จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือข้ันต ่า : 100 บาท / 10 หน่วย ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน   

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน 

 

T  = วันท าการซ้ือขาย โดยไม่นับรวม
วันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ 

: T+3 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ 
KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, 
CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และน าฝาก/
น าส่งเช็ค T+3 ส าหรับบัญชีธนาคารอ่ืน
นอกเหนือจากที่ระบุขา้งตน้ (รายละเอียดอาจมีการ
เปล่ียนแปลง)   

  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน ยกเวน้) 

  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน ยกเวน้) 

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

ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ขาเขา้ : ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันยกเวน้) 

ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ขาออก : ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันยกเวน้) 

*มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด  
เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

      

 

ผลการด าเนินการในอดีต1 ข้อมูล ณ วนัที่ 28 เมษายน 2566 ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) :  Technology Equity 

  

 

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจ้ัดท าตามมาตรฐาน 
การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

2 % ต่อปี 
3 ตัวชี้วัด : 95% ดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector Index (USD)  

TR ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทน 
เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector Index (USD) TR ปรับดว้ยอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 
ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

4 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม 
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันท าการสุดทา้ยของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสุดทา้ยต้ังแต่วันท าการสุดทา้ยของปีปฏิทินก่อนหนา้จนถึงวันที่เลิกกองทุน 
 
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 

Technology Equity 13.25 -0.22 6.25 -15.35 1.48 2.23 - -14.33 27.12 50.15 8.42 -43.73 
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KKP TECH-H ตัว ีว้ั  
Year to 

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

ตัง้แต่จดัตัง้
กองทุน2 

กองทุนรวม  18.39% 6.71% 13.81% -2.24% N/A N/A N/A 1.01% 

ตัวชี้วัด3 19.57% 7.22% 15.49% 0.09% N/A N/A N/A 2.24% 

ความผันผวน
ของผลการ
ด าเนินงาน2 

22.83% 22.96% 28.26% 31.27% N/A N/A N/A 27.20% 

ความผันผวน
ของตัวชี้วัด2 

23.47% 23.54% 29.17% 32.00% N/A N/A N/A 27.97% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)  

 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

กองทุนรวม N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.25% 26.32% -37.22% 

ตัวชี้วัด3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.29% 28.30% -36.95% 

ความผันผวน
ของผลการ
ด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.33% 19.66% 34.81% 

ความผันผวน
ของตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22.37% 20.29% 35.72% 

 



กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED
KKP EXPANDED TECH FUND - HEDGED

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP TECH-H

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม กองทุนรวมที่มี
นโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความ
เส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Technology Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares
Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
โดยกองทุนหลักจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา เพียง
ตลาดหลักทรัพย์เดียว และมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงาน
ของดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector Index โดยดัชนีดังกล่าวใช้วัด
ผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐฯ รวมถึงหุ้นที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีจาก
กลุ่มบริการส่ือสาร (Communication Service) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary)
ในประเทศสหรัฐฯ และแคนาดา
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน
เกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกันในสัดส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ
20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: กองทุนนี้มุ่งหวังให้ได้รับผลการดําเนินงานเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management/ Index tracking) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนี
(Passive management/ Index tracking) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนๆ ตามที่ระบุใน
นโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและ
หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุน
โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม

โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 22 ตุลาคม 2563

วันเร่ิมต้น class  :

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ต้ังแต่ 22 ต.ค.
63)

2. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักด์ิ (ต้ังแต่ 22 ต.ค.
63)

ดัชนีช้ีวัด :
(1) 95% ดัชนี S&P North American Expanded
Technology Sector Index (USD) TR
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียง
อัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(2) 5% ดัชนี S&P North American Expanded
Technology Sector Index (USD) TR ปรับ
ด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทน
เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

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 19.11% 19.11% 18.92% -15.64%

ตัวช้ีวัด 20.31% 20.31% 20.99% -13.62%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 18.66% 18.66% 14.17% -24.06%

ความผันผวนของกองทุน 23.96% 23.96% 30.30% 32.72%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 24.66% 24.66% 31.21% 33.45%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม 1.30%

ตัวช้ีวัด 2.57%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A

ความผันผวนของกองทุน 27.43%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 28.21% การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

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

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

-40.63%

FX Hedging 93.40%

Sharpe Ratio 0.03

Alpha -1.27%

Beta 0.98

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.20 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 และนําฝากเช็ค T+3 สําหรับบัญชีธนาคารอ่ืน
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

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

การจัดการ 2.6750 % 0.3210 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.8150 % 0.4360 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

UNITED STATES 99.36

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 ก.ย. 64 - 31 ส.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) 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 99.36

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 2.61

หน่วยลงทุนในประเทศ 0.44

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.17

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -2.24

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

ISHARES EXPANDED TECH
SECTOR ETF  (IGM US)

99.36

KKP TECH-H



การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF

ISIN code US4642875490

Bloomberg code IGM US

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                          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

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

หมายเหตุ:
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