
การเขา้ร่วมต่อตา้นทุจรติ : ไดร้บัการรบัรอง CAC

จดัอนัดบักองทุน Morningstar 

กองทุนเปิดเคเคพ ีตราสารหนี ้2 ปี 1 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ส าหรบัผูม้เีงนิลงทุนสูง)
(KKP FIXED INCOME 1Y6M 1 FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS

(FOR BIG RETAIL INVESTORS))  

ค าเตอืน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ
• ผลการด าเนนิงานในอดีตของกองทุนรวม 

มไิดเ้ป็นส ิง่ยืนยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต
• ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง

ระยะเวลา 2 ปีได ้และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัว
ในผูอ้อก ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบ

ต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงนิ
ลงทุนจ านวนมาก

หนงัสอืชีช้วนฉบบัเต็ม

กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุน buy 
& hold กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดใหม้ีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต ้ บลจ.เดียวกัน 
(Cross Investing Fund) กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ในและต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม: Miscellaneous

ประเภทกองทุนรวม / กลุม่กองทุนรวม

ดชันชี ีว้ดั :

ผลการด าเนนิงานและดชันชี ีว้ดัยอ้นหลงั 1,2 ,3 (%ต่อปี)

ระดบัความเสีย่ง 

บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากดั

ผูจ้ดัการกองทนุรวม

หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั Factsheet

ต ่า

https://am.kkpfg.com

เสีย่งปานกลางค่อนขา้งต ่า

(แบบ 123-1)

นโยบายและกลยุทธก์ารลงทนุ

ผูล้งทนุสามารถศกึษา
เคร่ืองมือบรหิารความเสีย่ง
ด้านสภาพคลอ่ง ได้ใน
หนงัสอืชีช้วนฉบบัเต็ม

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด 1,2 ,3 (%ต่อปี)

ขอ้มูลกองทนุรวม

วนัจดทะเบยีนกองทุน : ภายใน 3 วันท าการ

หลังปิด IPO

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย

อายุกองทุน : ประมาณ 2 ปี
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กองทุน ตัวชีว้ัด Peer avg

Year to
Date

3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี

กองทุนรวม N/A N/A N/A N/A

ตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A

ค่าเฉลีย่ในกลุ่มเดยีวกนั N/A N/A N/A N/A

ความผนัผวนของ

ผลการด าเนนิงาน2
N/A N/A N/A N/A

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ต ัง้แต่จดัต ัง้
กองทุน

กองทุนรวม N/A N/A N/A N/A

ตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A

ค่าเฉลีย่ในกลุ่มเดยีวกนั N/A N/A N/A N/A

ความผนัผวนของผลการ

ด าเนนิงาน2
N/A N/A N/A N/A

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A

สูง

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ

ลงทุนครัง้เดียวและถอืตราสารจนครบอายุ

โครงการ (Buy-and-Hold) โดยมีการเปิดเผย

ขอ้มูลเกี่ยวกับประมาณการผลตอบแทนที่ผูล้งทุน

จะไดร้ับจากการลงทุนในกองทุนนี้ในหนังสือชีช้วน 

จงึไม่จ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนนิงาน

ของกองทุนกับดัชนีชี้วัด

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ัดท าข้ึนตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอ
ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานตัง้แต่วันท่ีจดทะเบยีนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วย
ลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินแรกตัง้แต่วันท่ีกองทุนรวมจดทะเบยีนทรัพย์สิน
กองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันท าการสุดทา้ยของปีปฏิทินแรก
3 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปีท่ีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทิน
สุดทา้ยตัง้แต่วันท าการสุดทา้ยของปีปฏิทินก่อนหนา้จนถึงวันท่ีเลิกกองทุน

1 2 3 4 5 6 7 8 8+

ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน 

โดยอาจมีตราสาร non-investment grade 
/ unrated ไม่เกนิ 20 %ของ NAV

ขอ้มูล ณ วันที่ 17 มถินุายน 2565

• กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่ตราสารหนี้ที่มคีุณภาพ โดยกองทุนสามารถ

ลงทุนไดท้ัง้ในและต่างประเทศตามดุลพนิจิของผูจั้ดการกองทุน เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ที่ออกโดยนติบิุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ หรือ

ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณชิย์หรือบรษัิทเอกชน เป็นตน้ โดยเนน้ลงทุนใน
ตราสารที่ไดร้ับการจัดอันดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ใน

อันดับที่สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ทัง้นี้ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนใน

ต่างประเทศไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน

• กองทุนอาจลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated ไดไ้ม่เกนิ 20 % ของ 
NAV

• กองทุนอาจพจิารณาเขา้ท าสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivative) เพือ่ลดความเสี่ยง 

(Hedging) โดยจะเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศที่

เกี่ยวขอ้งประกาศก าหนด และหรือที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเพ ิม่เตมิ (ถา้มี)
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอืน่ภายใต ้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ใน

สัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์

เง่ือนไขที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด 

• กลยุทธ์การลงทุน:  มีกลยุทธ์การลงทุนครัง้เดียว (buy-and-hold) 
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สนิอื่น ๆ  ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถงึ

ประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูล

โครงการ โปรดศกึษารายละเอียดทัง้หมดเพ ิม่เตมิ https://am.kkpfg.com)

1. นายรัฐพล ขัตตยิะสุวงศ์ (ตัง้แต่วันจดทะเบียนกองทุน)

2. นายชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี (ตัง้แต่วันจดทะเบียนกองทุน)

IPO : 20 –22 มถินุายน 2565
“หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย”
เสนอเฉพาะขายผู ้มเีง ินลงทุนสูง

Presentation Factsheet.pptx


สดัสว่นประเภททรพัยส์นิทีล่งทุน

การซือ้หน่วยลงทนุ
วนัท ารายการการซือ้: เสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้เดียวช่วง IPO

เวลาท าการ: เวลา 8.30 – 16.30 น.

การซือ้คร ัง้แรกข ัน้ต ่า:  500,000 บาท

การซือ้คร ัง้ถดัไปข ัน้ต ่า: ไม่ก าหนด

การขายคนืหน่วยลงทนุ
วนัท ารายการขายคนื: รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัตริะหว่างอายุโครงการตามที่บรษัิทจัดการ

ก าหนด และหรือเมื่อครบก าหนดอายุโครงการ

เวลาท าการ: รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

การขายคนืข ัน้ต ่า: ไม่ก าหนด

ยอดคงเหลอืข ัน้ต ่า: ไม่ก าหนด

ระยะเวลาการรบัเงนิค่าขายคนื: ภายใน T+5

คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอ่ปีของ NAV)

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถ้ือหน่วยไดใ้นรายละเอียด

โครงการกองทุน

ทรพัยส์นิทีล่งทุน 5 อนัดบัแรก

ค่าธรรมเนยีม สูงสุดไมเ่กนิ เกบ็จรงิ

การจดัการ 1.6050

รวมค่าใชจ้่าย 3.7236

ค่าธรรมเนยีม สูงสุดไมเ่กนิ เกบ็จรงิ

การขาย ไม่มี ไม่มี

การรบัซือ้คนื ไม่มี ไม่มี

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนเขา้ ไม่มี ไม่มี

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

การโอนหนว่ย 50 บาท ต่อ 

1 รายการ 

50 บาท ต่อ 

1 รายการ

คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้ือหนว่ย (% ของมูลคา่ซือ้ขาย)

การจดัสรรการลงทุนในตา่งประเทศ

KKP FI2Y1-BR

ขอ้มูลเชงิสถิต ิ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจริง ยังไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ นอกจากน้ี บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ห รือค่าใชจ้่ายในการ
บริหารจัดการ ทัง้น้ี ผูล้งทุนสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม ได้ใน
รายละเอียดโครงการกองทุน
บริษัทจัดการจะแจง้อัตราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบในภายหลั งจากได้
ลงทุนเรียบรอ้ยแลว้ เน่ืองจากบริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทน
ของตราสาร ณ วันท่ีกองทุนเขา้ลงทุน

หมายเหตุ : ปัจจุบนั T+1 เฉพาะบญัชรัีบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, 

KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และน าฝากเชค็ T+1 ส าหรับบญัชี

ธนาคารอื่นนอกเหนือจากท่ีระบขุา้งตน้  (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง))

T  = วันท่ีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ผูล้งทุนสามารถดูรายะเอียดก าหนดการการซื้อขายของกองทุนเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://am.kkpfg.com

ประเภททรพัยส์นิ % NAV

N/A

ชือ่ทรพัยส์นิ % NAV

N/A

การจดัสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม /ผูอ้อก

ตราสาร 5 อนัดบัแรก

ผูอ้อกตราสาร %NAV

N/A

การจดัสรรการลงทุนตามอนัดบัความนา่เชือ่ถอื

(%)

ประเทศ %NAV

N/A

อนัดบัความนา่เชือ่ถอื %NAV

Gov 

bond/AAA
-

AA 19.93%

A 66.43%

BBB 13.63%

ต ่ากว่า BBB -

Unrated -

Maximum Drawdown N/A

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อตัราส่วนหมนุเวยีน

การลงทุน

N/A

อายุเฉลีย่ของตราสารหน ี้ 1.93 ปี

Yield to Maturity 2.66%

IPO : 20 –22 มถินุายน 2565
“หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย”
เสนอเฉพาะขายผู ้มเีง ินลงทุนสูง
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ตารางประมาณการอตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บั
ในกรณีที่มีการน าเงนิที่ไดร้ับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในทรัพย์สนิ และ/หรือ ตราสารตามที่ไดร้ะบุไวใ้นตารางขา้งล่างนี้ (“ทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุน”) ประมาณการผลตอบแทนที่จะไดร้ับจะเท่ากับ รอ้ยละ 2.10 ต่อปี

* ตัวเลขสัดส่วนการลงทุนค านวณโดยมีการปัดจุดทศนยิม

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางการตลาด หรือมีเหตุการณ์อื่นใดเก ิดข ึ้น ซ ึ่งเ ป็นเหตุอัน
ควรเชื่อว่าอาจเกดิสถานการณ์ที่จะท าใหบ้รษัิทจัดการตอ้งเปลี่ยนแปลงทรัพย์สนิที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนของกองทุน

รวม (ซ ึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการลงทุนภายในประเทศ และ/หรือ ตามประเทศที่กองทุน รวมลงทุน
หรือจะเขา้ไปลงทุน) เพือ่รักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ บรษัิทจัดการจะใชดุ้ลพนิ ิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์ส ินทีล่งทุน  หรือที่จะ

ลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนไดต้่อเมื่อเป็นการด าเนนิการภายใตส้ถานการณ์ที่จ าเป็นและสมควรเพื่อ รักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุน เ ป็น
ส าคัญ โดยไม่ท าใหค้วามเสี่ยงของทรัพย์สนิที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ และในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์ส ินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน 

และ/หรือสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว กรณีที่เป็นทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพ ิม่เตมิ และ/หรือ แทนที่ จะตอ้งเ ป็น ทรัพย์ส ิน  และ/หรือ  ตราสารที่ได ร้ับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม และจะตอ้งไม่ท าใหค้วามเสี่ยงของทรัพย์ส ินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอย่า งมี

นัยส าคัญ
ทัง้นี้ ผูล้งทุนรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สนิที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจท าให ้

ผูล้งทุนไม่ไดร้ับผลตอบแทนตามประมาณการผลตอบแทนที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้
นอกจากนี้ ผูล้งทุนรับทราบและตกลงว่า (ก) ประมาณการผลตอบแทนของตราสารตามที่ระบุอยู่ในตารางขา้งตน้เป็นขอ้มูลที่ได ร้ับ จากผู อ้อก

ตราสารหรือผูเ้สนอขายตราสาร ณ วันที่ 17 มถินุายน 2565 ซ ึง่ผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอาจจะมีการ เพ ิม่ข ึ้นหรือลดลงได  ้และ (ข) 
ประมาณการค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมตามที่ระบุอยู่ในตารางขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม แต่ค่าธรรมเนียมหรือค่ าใชจ่้ายที่

สามารถประมาณการไดซ้ ึง่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมดจะตอ้งไม่เกนิอัตรารอ้ยละ 3.7236 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพ ิม่แลว้) ของมูลค่าทรัพย์ส ิน 
ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวม

ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะไดร้ับ (ต่อปี) ค านวณจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้ับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในพอร์ตการ
ลงทุนของกองทุนรวม ตัง้แต่วันที่กองทุนรวมลงทุนในตราสารหนี้นัน้ จนถงึวันที่มีการจ่ายเงนิที่ไดร้ับจากตราสารหนี้ที่ทยอ ยครบก าหนดอายุ 

(maturity) ออกไปใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยวธิีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ภายใตส้มมตฐิานว่าในช่วงเวลาระหว่างที่ตราสารหนี้ดังกล่าว
ครบก าหนดอายุจนถงึวันที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ และจะไม่มีการน าเงนิที่ไดร้ับไปลงทุนต่อ (reinvest) ในตราสารหนี้อื่นแต่อย่างใด 

ทัง้นี้ กองทุนอาจน าเงนิที่ไดร้ับนัน้ไปลงทุนต่อในทรัพย์สนิที่ไม่มีความเสี่ยงดา้นความผันผวนทางราคา (market risk) และความเสี่ยงดา้นสภาพ
คล่อง (liquidity risk) ซ ึง่อาจท าใหก้องทุนไดร้ับผลตอบแทนเพ ิม่เตมิจากที่ประเมนิไว ้

ทรพัยส์นิจะทีล่งทุน

อนัดบัความนา่เชือ่ถอื

ของตราสาร/
ผูอ้อกตราสาร

ประมาณการ

ผลตอบแทนของ
ตราสารต่อปี

สดัส่วน

การลงทุน

โดยประมาณ

ประมาณการ

ผลตอบแทน

ทีก่องทุนจะ

ไดร้บัต่อปี 

หุน้กูข้องบรษัิทบรหิารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 

จ ากัด (มหาชน)

TRIS A- / TRIS A- 2.16% 19.96% 0.43%

หุน้กูข้องบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) FITCH AA(tha) / TRIS 

AA

1.98% 19.93% 0.40%

หุน้กูข้องบรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่ น  จ ากัด 

(มหาชน)

TRIS A- / TRIS A- 2.18% 12.01% 0.26%

หุน้กูข้องบรษัิท ซีพ ี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) TRIS A+ / TRIS A+ 2.37% 11.91% 0.28%

หุน้กู ข้องบร ิษัท  เมืองไทย แ คปปิตอล จ ากั ด 

(มหาชน)

- / TRIS BBB+ 2.80% 8.87% 0.25%

หุน้กูข้องทรัสต์เพือ่การลงทุนในอสังหาร ิมทรัพย์

และสทิธกิารเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

TRIS A / TRIS A 2.36% 8.87% 0.21%

หุน้กูข้องทรัสต์เพือ่การลงทุนในอสังหาร ิมทรัพย์

และสทิธกิารเช่าอสังหารมิทรัพย์เพือ่อุตสาหกรรม 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

TRIS A / TRIS A 2.30% 7.98% 0.18%

หุน้กูข้องบรษัิท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) - / TRIS BBB+ 3.73% 4.25% 0.16%

หุน้กูม้ีประกันของ บร ิษัท พฤกษา โฮลด ิ้ง จ ากัด 

(มหาชน)

TRIS A / TRIS A 2.24% 3.04% 0.07%

หุน้กูข้องบรษัิท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (มหาชน)

- / TRIS A 2.03% 2.05% 0.04%

หุน้กูข้องบรษัิท ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) FITCH A-(tha) /

FITCH A-(tha)

2.09% 0.61% 0.01%

หุน้กูบ้รษัิท ภัทรลสิซ ิง่ จ ากัด (มหาชน) - / TRIS BBB+ 3.34% 0.51% 0.02%

รวม 100.00% 2.31%

ประมาณการค่าใชจ่้ายกองทุน (0.21%)

ประมาณการผลตอบแทนที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้ับโดยเฉลี่ย (ต่อปี) 2.10%

ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ 2 ปี
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ค าอธบิาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลัง (หรือตัง้แต่จัดตัง้กองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) 
โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถงึจุดต ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นขอ้มูลที่ช่วยให ้

ทราบถงึความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพือ่เป็นขอ้มูลใหผู้ล้งทุนทราบถงึระยะเวลาตัง้แต่การขาดทุนสูงสุดจนถงึระยะเวลาที่ ฟ้ืนกลับมาที่เงนิทุน

เร ิม่ตน้ใชร้ะยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทุน ความถีข่องการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน ึ่ง โดยค านวณจากมูลค่าที่ต ่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารดว้ยมูลค่า NAV ของ

กองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถงึการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครัง้ของผูจั้ดการกองทุนและ
ท าใหม้ีตน้ทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จงึตอ้งพจิารณาเปรียบเทียบกับผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมเพือ่ประเมนิความคุม้ค่าของการซื้อขาย

หลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพ ิม่ของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหว่าง

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะทอ้นถงึอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดร้ับเพ ิม่ข ึน้เพือ่ชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวม

รับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากไดร้บัผลตอบแทนส่วน
เพ ิม่ที่สูงกว่าภายใตร้ะดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกนิของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถงึ กองทุนสามารถสรา้ง
ผลตอบแทนไดสู้งกว่าดัชนีชี้วัด ซ ึง่เป็นผลจากประสทิธภิาพของผูจั้ดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขา้ลงทุนในหลักทรัพย์ไดอ้ย่าง

เหมาะสม
Beta ระดับและทศิทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ

ตลาด Beta นอ้ยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอ้ยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสทิธภิาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต ่า หมายถงึกองทุนรวมมี

ประสทิธภิาพในการสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้

วัดมากข ึน้

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถอืจนครบก าหนดอายุ ซ ึง่ค านวณจากดอกเบี้ยที่จะไดร้ับในอนาคตตลอด
อายุตราสารและเงนิตน้ที่จะไดร้ับคืน น ามาคดิลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใชวั้ดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ค านวณจากค่าเฉลี่ยถว่ง

น ้าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซน็ต์ต่อปี 
จงึสามารถน าไปใชเ้ปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถอืครองตราสารหนี้จนครบก าหนดอายุและมีลักษณะการ
ลงทุนที่ใกลเ้คียงกันได ้


