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กองทุนที่ลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงทั้งในและต่ำงประเทศ
คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยกองทุนจะดารงอายุ
ถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี โดยจะลงทุน ดังนี้
1. ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พัน ธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ก ระทรวงการคลังหรือ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้าประกัน ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน รวมถึง
เงินฝากในสถาบันการเงิน
2. ตราสารหนี้ภาคเอกชนโดย ณ วันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+
ขึ้นไป อย่างไรก็ดี หากต่อมาตราสารที่กองทุนลงทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ากว่า BBB+ กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่ง
ตราสารหนี้ดังกล่าวอยู่ โดยจะดารงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่ า ง ตามที่ก าหนดในหั วข้ อประเภทของหลั ก ทรัพย์ ห รื อทรัพย์ สิน อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธี อื่น ที่จ ะลงทุน หรื อตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
4. กองทุน จะไม่ลงทุน ในตราสารหนี้ที่ได้ รับ อันดับ ความน่าเชื่อ ถื อต่ากว่าอัน ดับ ที่สามารถลงทุน ได้ (Non-investment
grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ยกเว้น ในกรณีที่ ณ วันที่กองทุนลงทุนหรือ
ได้มา ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาตราสารหนี้
ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสาร
หนี้ดังกล่าวอยู่ โดยจะดารงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge) ของเงิน
ต้นและอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันที่กองทุนลงทุนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมดโดย ณ ขณะใดขณะหนึ่งกองทุนจะป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการทาสัญญา
ดังกล่าวได้
6. กองทุ น อาจพิจ ารณาลงทุน หรื อมี ไ ว้ ซึ่ง สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า ( derivatives) โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เฉพาะที่เป็ นตราสารที่มี สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) ประเภทตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิ
เรียกให้ผู้ออกชาระหนี้คืนก่อนกาหนด (puttable) โดยมีการกาหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตรา
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกาหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่น
เพิ่มเติม
รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ใน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม
https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร?กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active
Management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?




กองทุน นี้มีระดับ ความเสี่ยงอยู่ ใ นระดั บ 4 (เสี่ย งปานกลางค่อนข้างต่า) หากพิจ ารณาตามคาแนะน าเรื่องการจัดสรร
การลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับปานกลางค่อนข้างต่า โดยผู้ลงทุน
สามารถลงทุนในระยะสั้นถึงระยะกลาง และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ และสามารถรับความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาที่สูงกว่า กองทุนรวมตลาดเงิน รวมถึ งคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงิน ฝาก และยอมรับ
ผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุ้นได้
ผู้ลงทุน ที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ ถ อนหน่วยลงทุน ได้ทุก วั น ท าการ โดยจะได้รับ เงิน คืน ภายในวัน ที่ T+3
(ปัจจุบัน T + 1 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB
Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนาฝากเช็ค T+1 สาหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียด
อาจมีการเปลี่ยนแปลง))

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร?
ผู้ลงทุนทีเ่ น้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
 ผู้ลงทุนทีต
่ ้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคณ
ุ ภาพดีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่า
เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน


ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ






3

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ

 กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
 กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่า จึงอาจไม่สามารถซื้อขาย ตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้ องการหรือ
ในราคาที่เหมาะสม
 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 กองทุนนี้อาจลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะทาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด
 กองทุ น มี ก ารบริ ห ารเชิ ง รุ ก จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากการลงทุ น แบบมุ่ ง หวั ง ให้ ผ ลประกอบการสู ง กว่ า ดั ช นี ชี้ วั ด ( Active
management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการ
กองทุนทีอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
 กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนอาจมีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูง
กว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่ วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัท จัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/
หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุน ไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่
บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินจิ ในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคาสั่ง
ดังกล่าวได้
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเปิดให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
 ผลตอบแทนและผลการดาเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุน นี้ เ พีย งอย่ างเดี ย ว เนื่อ งจากการคิ ด ค่าใช้ จ่ายและค่า ธรรมเนีย มที่แตกต่ างกั น หรือ เงื่อ นไขที่ บ ริษั ท จัดการ
และบริษัทประกันชีวิตกาหนด
 ผู้ ล งทุ น สามารถลงทุ น ในกองทุ น นี้ ใ นรู ป แบบของกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ควบการลงทุ น (Unit-Linked Life Policy) ได้
โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบัติที่
แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 กรณี ผู้ ล งทุ น ที่ ซื้ อ กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ควบการลงทุ น จะได้ รั บ เงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น จากบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ภายใน
5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วัน ท าการรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน หรือเป็น ไปตามเกณฑ์ที่สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน
และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็นชอบให้ดาเนินการเป็น อย่างอื่ นได้
โดยมี วิ ธี ก ารช าระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามที่ บ ริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ก าหนดไว้ ใ นกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต
ควบหน่วยลงทุน
4

สำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่
ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
 การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออก
จากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้ งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตาม
สัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น
ชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ ยวข้องประกาศกาหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการ
ดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม
อันดับควำมน่ำเชื่อถือส่วนใหญ่
ต่า
Credit rating ตาม
national credit rating
GOV/AAA
AA, A
ต่ากว่า BBB
BBB
ต่า
Credit rating ตาม
international credit rating

GOV/AAA

BBB

AA, A

ต่ากว่า BBB

สูง

unrated
สูง

1 ปี ถึง 3 ปี

3ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี
สูง

ต่า


5%

5-10%

ควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
การกระจุกตัวลงทุน ต่า
ในผู้ออกตราสารรวม
10 – 20%
 10%
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

unrated

อันดับควำมน่ำเชื่อถือส่วนใหญ่

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ที่ ต่า
ต่ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี
ลงทุน
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

สูง

10-15%

15-25%

>25%

สูง

20 -50%

50 – 80%

 80%
สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคารในสัดส่วน 27.72% ข้อมูล
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

.
ควำมเสี่ยงจำกกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลีย่ น (exchange rate risk)
การป้องกันความเสีย่ ง fx

สูง

ต่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินจิ

ไม่ป้องกัน

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
% NAV
Callable
Bonds/Puttable
Bonds 0.73%

ตั๋วแลกเงิน
22.23%
เงินฝาก,บัตรเงิน
ฝาก 28.43%

ตราสารหนี้ระยะสั้น
0.49%

หุ้นกู้ 9.5%

สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า -0.15%

พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
39.21%

สินทรัพย์และหนี้สิน
อื่น -0.44%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

ภำครัฐ/
ภำคเอกชน

1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21128A)
2 เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จากัด (FDGHB21118X_00044)
3 ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (CPF21405A)
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21107A)
5 TERM DEPOSIT BANK OF CHINA (TDBOCH21601_00044)

ภาครัฐ
เอกชน
เอกชน
ภาครัฐ
เอกชน

ควำม
น่ำเชื่อถือ

%
NAV
5.29
4.58
4.36
4.04
3.62

AAA
A+
A

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั ได้ที่ https://am.kkpfg.com

น้ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ตรำสำรหนี้ในประเทศ (national rating)

GOV/AAA
AA

51.22%
8.30%

A

10.41%

BBB
Non-investment
grade/unrated

16.76%
0.00%

ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ (international rating)

GOV/AAA

0.00%

AA

0.00%

A

12.85%

BBB

0.00%

Non-investment
grade/unrated

0.00%
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
0.6
สูงสุดไม่เกิน 0.4922

สูงสุดไม่เกิน 0.4922

0.5

0.4
สูงสุดไม่เกิน 0.3

0.3
0.2
สูงสุดไม่เกิน 0.08

0.1
0

ยกเว้น
ตั้งแต่ 17 ก.ค.-16 ส.ค. 64

การจัดการ

0.03

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.075
ยกเว้น
ตั้งแต่ 17 ก.ค.-16 ส.ค. 64

0.001

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.031

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
https://am.kkpfg.com

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร
สูงสุดไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี
(Switching Fee)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
20 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
20 บาท ต่อ 1 รายการ
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต *


แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน

1.03%
1.53%

1.64%

1.24%
1.83%

1.37%

1.35%
1.50%

2.49%
4.29%

1.92%

2.00%

2.68%
2.26%

4.00%

3.30%
3.00%

6.00%

2.60%
3.93%

8.00%

6.09%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฎิทิน1,2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

-1.64%

-2.00%
-4.00%

ตัวชี้วัด

-0.07%

0.00%

กองทุนรวม

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
หมายเหตุ
1
เอกสารการวั ดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบั บนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิน งานของกองทุ นรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนิ นงานตั้งแต่ วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่ จัดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3
ตัวชี้วัด : 20% Short Term Government Bond Total Return Index + 20% Government Bond Total Return Index
อายุระหว่าง 1 – 3 ปี + 20% Corporate Bond Total Return Index (BBB+ up) อายุระหว่าง 1 – 3 ปี + 40%
J P Morgan Government Bond Total Return Index 1 ปี ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สัดส่วน
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ร้อยละ 30
ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความ ร้อยละ 30
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ร้อยละ 10
อยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ร้อยละ 10
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
ร้อยละ 20
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หมายเหตุ: การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วัดผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ (ตามข้อ 3) คานวณ
จากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี


กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -0.08%



ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 0.08% ต่อปี



ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Short Term
General Bond



ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

กองทุนรวม

1.03%

0.29%

0.48%

1.03%

1.30%

1.33%

1.96%

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
2.11%

ตัวชี้วัด3

1.53%

0.31%

0.54%

1.53%

1.09%

0.62%

2.25%

2.83%

Year to Date 3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ความผันผวนของ
0.10%
0.06%
0.06%
0.10%
0.09%
0.08%
0.21%
0.18%
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
0.34%
0.04%
0.05%
0.34%
1.44%
1.49%
1.47%
1.66%
ตัวชี้วัด2
หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด: 20% Short Term Government Bond Total Return Index + 20% Government Bond Total Return Indexอายุระหว่าง 1 – 3 ปี
+ 20% Corporate Bond Total Return Index (BBB+ up) อายุระหว่าง 1 – 3 ปี + 40% J P Morgan Government Bond Total
Return Index 1 ปี ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สัดส่วน
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ร้อยละ 30
ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความ ร้อยละ 30
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ร้อยละ 10
อยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ร้อยละ 10
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
ร้อยละ 20
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หมายเหตุ: การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วัดผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัด
มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ (ตามข้อ 3) คานวณจาก
สมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุม่ Short Term General Bond ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
AIMC Category

Peer Percentile

Return (%)

Standard Deviation (%)

3M
6M
1Y
3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y
5Y 10Y
5th Percentile 0.56 0.85 1.35 1.61 1.65 2.29 0.02 0.02 0.04 0.11 0.09 0.21
25th
Percentile 0.34 0.53 1.10 1.38 1.33 1.96 0.03 0.03 0.06 0.13 0.11 0.22
Short Term General
50th Percentile 0.22 0.36 0.79 1.24 1.24 1.82 0.05 0.06 0.17 0.20 0.16 0.30
Bond
75th Percentile 0.13 0.26 0.50 1.00 1.08 1.72 0.09 0.10 0.27 0.33 0.28 0.37
95th Percentile 0.09 0.16 -1.16 0.15 0.59 1.09 0.19 0.18 2.12 1.65 1.03 1.53
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
23 พฤศจิกายน 2547
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
วันทาการขายคืน
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่า
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

:
:
:
:
:
:
:

ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
1,000 บาท
1,000 บาท
ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
0.00 บาท
100 บาท / 10 หน่วย
ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันที่สั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (ปัจจุบัน T + 1 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL,
KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai,
LH Bank, UOB, Citibank และนาฝากเช็ค T+1
สาหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ
ข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))

T = วันทาการซื้อขาย

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์, CFA, FRM
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 1 กันยายน 2563
คุณริสา ศิริวัฒน์ , CFA

ผู้จัดการกองทุน

วันที่ 22 มกราคม 2560

คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี

ผู้จัดการกองทุน

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
2.45 เท่า
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
หรือรับซื้อคืน
 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
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บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 02-846-8649
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-638-5000, 02-287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ : 02-680-5000
บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ :0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จากัด
โทรศัพท์ : 083-842-8337
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)โทรศัพท์ : 0-2648-1111
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 02 626 7777, 02 626 7778
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์: 02 026 6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด โทรศัพท์: 02 026 5100
บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000
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 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
และ/หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การแต่ ง ตั้ ง รวมถึ ง
ช่องทางการบริการอื่นที่บริษั ทจัดการก าหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ
ช่องทางการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชี
กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุน
ไว้กับ บริษัท จัดการก่อนหน้าวันที่บ ริษัทจัดการไม่รับ เปิดบัญชีก องทุนเพิ่มเติม สามารถท า
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ติดต่อสอบถามรับหนังสือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ชี้ชวนร้องเรียน
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
ผู้ลงทุน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับ หนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูก พัน
ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
ข้อมูลอื่นๆ
 ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของ
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ให้ถื อว่าผู้ถือหน่วยลงทุน ตกลงและ
ยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/
หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
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กองทุ น หลั ก หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศหรื อ คู่ สั ญ ญาต่ า งประเทศ และ/หรื อ บุ ค คลอื่ น
รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ
รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก
และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญา
ของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงาน
ที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ผู้ถื อหน่วยลงทุน ให้ความยิ น ยอมในการที่บ ริษั ท จัดการจะนาส่งข้อ มูลข้างต้น และ
เอกสารอื่น ใด และ/หรือ ตามที่บ ริษั ท จัดการร้องขอ ให้แก่ ก องทุนหลัก และ/หรือกองทุน
ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุน
สละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจ ารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เ ป็นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สาคัญ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. กองทุนมีกำรบริหำรเชิงรุก จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนี
ชีวัด (Active management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์
การลงทุนของผู้จัดการกองทุนทีอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
2. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) ความ
เสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชาระเงินหรือไม่สามารถชาระ
คืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
3. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจ
ของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็นต้น
4. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country Risk) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ อาทิ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจากัด
ทางด้านกฎหมาย และ การทาธุรกรรมทางเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้
5. ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) เนื่องจากกองทุนนี้อาจมีการ
ลงทุน ในต่า งประเทศบางส่วน จึงมีค วามเสี่ย งที่เ กิ ด จากการเปลี่ย นแปลงภายในประเทศที่ก องทุน เข้าไป
ลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการในต่างประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่
สามารถนาเงินกลับเข้าประเทศได้ หรือ สาเหตุอื่นใดอันทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตรงตามกาหนด หรือ อาจ
ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลา
6. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตรา
สารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ต้องการ
7. ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือ
ลดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดาเนิน งานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน
รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งจะมีผลให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เกิดความผันผวนได้
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8. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง/ความผันผวนของของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตรา
สารแห่งหนี้ที่ลงทุน และโดยปกติตราสารแห่งหนี้ที่มีอายุคงเหลือหรืออายุตราสารยิ่งยาวนานเท่าไร ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทนก็จะยิ่งมีผลกระทบมาก และย่อมส่งผลกระทบต่อราคาของ
ตราสารแห่งหนี้มากขึ้นเช่นกัน
9. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงิน (Exchange rate risk) เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ
บางส่วน ดั งนั้ น การลงทุน อาจจะต้ องประสบกั บ ความผัน ผวนของอัตราแลกเปลี่ย น อัน จะท าให้ อัตรา
ผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตาม
10. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) กองทุนจะมีการป้องกันความเสีย่ งด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่มกี ารลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนอาจพลาดโอกาสในการรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
จากการลงทุนทีก่ องทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อัน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ โดยพิจารณาจากผล
การดาเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ
ดังต่อไปนี้
ระดับกำรลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คำอธิบำย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่าที่สุดที่
จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง
ต่ามากที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
กาหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่าที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
กาหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางทีจ่ ะไม่สามารถชาระหนี้
ได้ตามกาหนด

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB(tha)

ต่ากว่า
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
กาหนด

ระดับที่น่าลงทุน

ระดับที่ต่ากว่าน่า
ลงทุน
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ทั้งนี้จะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ที่กองทุนรวมลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAV โดยแบ่งแยก
ระหว่างตราสารที่ใช้ national credit rating scale และตราสารที่ใช้ international credit rating scale
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่ง
ขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตรา
สารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้า
จะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมี
โอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงิน ฝากหรือตราสารเที่ย บเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใ นอันดับ ที่
สามารถลงทุนได้
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่
ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนอำจป้องกันควำมเสี่ยง
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จากัดมีดชั นีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเคเคพี ตรำสำรหนี้พลัส
KKP FIXED INCOME PLUS FUND
KKP PLUS FUND
(หน่วยลงทุนชนิด F* : KKP PLUS-F)
(*สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร)

กองทุนรวมตรำสำรหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงทั้งในและต่ำงประเทศ
คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยกองทุนจะดารงอายุ
ถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี โดยจะลงทุน ดังนี้
1. ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พัน ธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ก ระทรวงการคลังหรือ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้าประกัน ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกั น รวมถึง
เงินฝากในสถาบันการเงิน
2. ตราสารหนี้ภาคเอกชนโดย ณ วันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+
ขึ้นไป อย่างไรก็ดี หากต่อมาตราสารที่กองทุนลงทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ากว่า BBB+ กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่ง
ตราสารหนี้ดังกล่าวอยู่ โดยจะดารงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่ า ง ตามที่ก าหนดในหั วข้ อประเภทของหลั ก ทรัพย์ ห รื อทรัพย์ สิน อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธี อื่น ที่จ ะลงทุน หรื อตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
4. กองทุน จะไม่ลงทุน ในตราสารหนี้ที่ได้ รับ อันดับ ความน่าเชื่อถื อต่ากว่าอัน ดับ ที่สามารถลงทุน ได้ ( Non-investment
grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ยกเว้น ในกรณีที่ ณ วันที่กองทุนลงทุนหรือ
ได้มา ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาตราสารหนี้
ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสาร
หนี้ดังกล่าวอยู่ โดยจะดารงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge) ของเงิน
ต้นและอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันที่กองทุนลงทุนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมดโดย ณ ขณะใดขณะหนึ่งกองทุนจะป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการทาสัญญา
ดังกล่าวได้
6. กองทุ น อาจพิจ ารณาลงทุน หรื อมี ไ ว้ ซึ่ง สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า ( derivatives) โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เฉพาะที่เป็ นตราสารที่มีสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) ประเภทตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิ
เรียกให้ผู้ออกชาระหนี้คืนก่อนกาหนด (puttable) โดยมีการกาหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตรา
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกาหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่น
เพิ่มเติม
รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุง่ หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?




กองทุน นี้มีระดับ ความเสี่ยงอยู่ ใ นระดั บ 4 (เสี่ย งปานกลางค่อนข้างต่า) หากพิจ ารณาตามคาแนะน าเรื่องการจัดสรร
การลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับปานกลางค่อนข้างต่า โดยผู้ลงทุน
สามารถลงทุนในระยะสั้นถึงระยะกลาง และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ และสามารถรับความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาที่สูงกว่า กองทุนรวมตลาดเงิน รวมถึ งคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงิน ฝาก และยอมรับ
ผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุ้นได้
ผู้ลงทุน ที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ ถ อนหน่วยลงทุน ได้ทุก วัน ท าการ โดยจะได้รับ เงิน คืน ภายในวัน ที่ T+3
(ปัจจุบัน T + 1 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB
Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนาฝากเช็ค T+1 สาหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียด
อาจมีการเปลี่ยนแปลง))

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร?
ผู้ลงทุนทีเ่ น้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
 ผู้ลงทุนทีต
่ ้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคณ
ุ ภาพดีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่า
เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน


ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

 อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ

 กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจ่ำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพำะในตรำสำรที่มีควำมเสี่ยงต่่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลำดเงิน
ดังนั้น จึงมีควำมเสี่ยงสูงกว่ำกองทุนตลำดเงิน
 กองทุนรวมนี้อำจมีกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีสภำพคล่องต่่ำ จึงอำจไม่สำมำรถซื้อขำย ตรำสำรหนี้ได้ในเวลำที่ต้องกำรหรือใน
รำคำที่เหมำะสม
 กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท่ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 กองทุนนี้อำจลงทุนในต่ำงประเทศ ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน กองทุนจะท่ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด
 กองทุนมีกำรบริหำรเชิงรุก จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (Active management
risk) ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กำรตัดสินใจลงทุน กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ หรือ กลยุทธ์กำรลงทุนของผู้จัดกำรกองทุนทีอำจท่ำให้
ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่ำงที่คำดหวังหรือไม่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่สูงกว่ำดัชนีชี้วัดได้
 กองทุนอำจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และ/หรือ ตรำสำรที่มีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง กองทุนอำจมีควำม
เสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง เนื่องจำกใช้เงินลงทุนในจ่ำนวนที่น้อยกว่ำจึงมีก่ำไร/ขำดทุนสูง
กว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง
 เว้นแต่บริษัทจัดกำรจะอนุญำตเป็นอย่ำงอื่น บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้ำในควำมดูแล
ของบริษัท จัดกำรเพิ่มเติม ตั้ งแต่ วันท่ำกำรที่บ ริษัทจัดกำรก่ำหนด โดยบริษั ทจัดกำรจะเปิดเผยกำรไม่รับเปิดบั ญชีก องทุน
ข้ำงต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร หรือติดประกำศที่ส่ำนักงำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน และ/
หรือ ตำมวิธีกำรอื่นใดที่บริ ษัท จัดกำรก่ำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดกำรก่อนหน้ำวัน ที่
บริษัทจัดกำรไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สำมำรถท่ำธุรกรรมกับบริษัทจัดกำรได้ตำมปกติ
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการ
อาจใช้ดุลยพินจิ ในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
สำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่
ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
 การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก
กันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญา
ข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น
ชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและ
รับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4

โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม
อันดับควำมน่ำเชื่อถือส่วนใหญ่
ต่า
Credit rating ตาม
national credit rating
GOV/AAA
AA, A
BBB
ต่ากว่า BBB
ต่า
Credit rating ตาม
international credit rating

GOV/AAA

AA, A

BBB

ต่ากว่า BBB

สูง

unrated
สูง

1 ปี ถึง 3 ปี

3ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี
สูง

ต่า


5%

5-10%

ควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
ต่า
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม
10 – 20%
 10%
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

unrated

อันดับควำมน่ำเชื่อถือส่วนใหญ่

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ที่ ต่า
ต่ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี
ลงทุน
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

สูง

10-15%

15-25%

>25%

สูง

20 -50%

50 – 80%

 80%
สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคารในสัดส่วน 27.72% ข้อมูล
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

ควำมเสี่ยงจำกกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลีย่ น (exchange rate risk)
การป้องกันความเสีย่ ง fx

สูง

ต่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินจิ

ไม่ป้องกัน

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
% NAV
Callable
Bonds/Puttable Bonds
0.73%

ตั๋วแลกเงิน
22.23%

เงินฝาก,บัตรเงิน
ฝาก 28.43%

ตราสารหนี้ระยะสั้น
0.49%

หุ้นกู้ 9.5%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-0.15%

พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
39.21%

สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-0.44%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

ภำครัฐ/
ภำคเอกชน

ควำม
น่ำเชื่อถือ

%
NAV

1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21128A)

ภาครัฐ

5.29

2 เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จากัด (FDGHB21118X_00044)

เอกชน

AAA

4.58

3 ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (CPF21405A)

เอกชน

A+

4.36

4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21107A)

ภาครัฐ

5 TERM DEPOSIT BANK OF CHINA (TDBOCH21601_00044)

เอกชน

4.04
A

3.62

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั ได้ที่ https://am.kkpfg.com

น้ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ตรำสำรหนี้ในประเทศ (national rating)

GOV/AAA
AA

51.22%
8.30%

A

10.41%

BBB
Non-investment
grade/unrated

16.76%
0.00%

ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ (international rating)

GOV/AAA

0.00%

AA

0.00%

A

12.85%

BBB

0.00%

Non-investment
grade/unrated

0.00%
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ค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
0.6000
สูงสุดไม่เกิน 0.4922

0.5000

สูงสุดไม่เกิน 0.4922

0.4000
สูงสุดไม่เกิน 0.3000

0.3000
0.2000
สูงสุดไม่เกิน 0.0800

0.1000
ปัจจุบันยกเว้น

0.0000
การจัดการ

0.0300

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.0750

ยกเว้น
ตั้งแต่ 17 ก.ค.-16 ส.ค. 64

นายทะเบียน

0.0310

0.0010

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
https://am.kkpfg.com

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร
สูงสุดไม่เกิน
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย (Front-end Fee)
ไม่มี
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี
(Switching Fee)
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย
20 บาท ต่อ 1 รายการ
หมำยเหตุ : ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
20 บาท ต่อ 1 รายการ
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต *

 แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน

1.50%

1.23%
1.53%

2.00%

1.63%

ผลกำรด่ำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตำมปีปฎิทิน1,2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563

1.00%

ตัวชี้วัด

0.24%

0.50%

กองทุนรวม

0.00%
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
หมายเหตุ
1
เอกสารการวั ดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบั บนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิน งานของกองทุ นรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนิ นงานตั้งแต่ วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้งแต่ จัดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3
ตัวชี้วัด :
1.
2.
3.
4.
5.

สัดส่วน
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ร้อยละ 30
ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับ ร้อยละ 30
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ผลตอบแทนรวมสุ ทธิ ของดัช นีตราสารหนี้ ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่ มีอั นดับ ความน่าเชื่อ ถือ ของ ร้อยละ 10
ผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ร้อยละ 10
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
ร้อยละ 20
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 กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -0.08%
 ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 0.10% ต่อปี
 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Short Term
General Bond
 ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563
กองทุนรวม

Year to
Date
1.23%

ตัวชี้วัด3

1.53%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

0.34%

0.58%

1.23%

N/A

N/A

N/A

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน4
1.57%

0.31%

0.54%

1.53%

N/A

N/A

N/A

0.97%

ความผันผวนของ
0.11%
0.06%
0.06%
0.11%
N/A
N/A
N/A
0.10%
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
0.34%
0.04%
0.05%
0.34%
N/A
N/A
N/A
1.06%
ตัวชี้วัด2
หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด:
สัดส่วน
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ร้อยละ 30
2. ดั ช นี ผ ลตอบแทนรวมตราสารหนี้ ภ าคเอกชนระยะสั้ น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่ มี อั น ดั บ ร้อยละ 30
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ร้อยละ 10
อยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ร้อยละ 10
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
ร้อยละ 20
4
เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิด F ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562

10

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุม่ Short Term General Bond ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
AIMC Category

Peer Percentile

Return (%)

Standard Deviation (%)

3M
6M
1Y
3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y
5Y 10Y
5th Percentile 0.56 0.85 1.35 1.61 1.65 2.29 0.02 0.02 0.04 0.11 0.09 0.21
25th
Percentile 0.34 0.53 1.10 1.38 1.33 1.96 0.03 0.03 0.06 0.13 0.11 0.22
Short Term General
50th Percentile 0.22 0.36 0.79 1.24 1.24 1.82 0.05 0.06 0.17 0.20 0.16 0.30
Bond
75th Percentile 0.13 0.26 0.50 1.00 1.08 1.72 0.09 0.10 0.27 0.33 0.28 0.37
95th Percentile 0.09 0.16 -1.16 0.15 0.59 1.09 0.19 0.18 2.12 1.65 1.03 1.53
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
23 พฤศจิกายน 2547 (เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิด F ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562)
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
: ไม่กาหนด
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
: ไม่กาหนด
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันที่สั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (ปัจจุบัน T + 1 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขาย
คืน หน่วยลงทุน ของ KKP Bank, SCB, BBL,
KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank,
UOB, Citibank และน าฝากเช็ค T+1 สาหรับ
บั ญ ชี ธนาคารอื่น นอกเหนือ จากที่ร ะบุ ข้า งต้ น
(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))
T = วันทาการซื้อขาย
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์, CFA, FRM
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 1 กันยายน 2563
คุณริสา ศิริวัฒน์ , CFA

ผู้จัดการกองทุน

วันที่ 22 มกราคม 2560

คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี

ผู้จัดการกองทุน

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
2.45 เท่า
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
(หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด F เป็ น หน่ ว ยลงทุ น ส าหรั บ ผู้ ล งทุ น ที่ เ ป็ น กองทุ น รวม และ/หรื อ
หรือรับซื้อคืน
กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัท
จัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต)
ติดต่อสอบถามรับหนังสือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ชี้ชวนร้องเรียน
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
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เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
ผู้ลงทุน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับ หนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูก พัน
ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
ข้อมูลอื่นๆ
 ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ข อง
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ให้ถื อว่าผู้ถือหน่วยลงทุน ตกลงและ
ยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/
หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุ น หลั ก หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศหรื อ คู่ สั ญ ญาต่ า งประเทศ และ/หรื อ บุ ค คลอื่ น
รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ
รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก
และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรื อคู่สัญญา
ของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงาน
ที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ผู้ถื อหน่วยลงทุน ให้ความยิ น ยอมในการที่บ ริษั ท จัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้น และ
เอกสารอื่น ใด และ/หรือ ตามที่บ ริษั ท จัดการร้องขอ ให้แก่ ก องทุนหลัก และ/หรือกองทุน
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ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุน
สละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจ ารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เ ป็นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สาคัญ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. กองทุนมีกำรบริหำรเชิงรุก จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนี
ชีวัด (Active management risk) ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กำรตัดสินใจลงทุน กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์
กำรลงทุนของผู้จัดกำรกองทุนทีอำจท่ำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่ำงที่คำดหวังหรือไม่สำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนที่สูงกว่ำดัชนีชี้วัดได้
2. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) ความ
เสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชาระเงินหรือไม่สามารถชาระ
คืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
3. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจ
ของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็นต้น
4. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country Risk) ซึ่งเกิดจากการเปลีย่ นแปลงภายในประเทศ อาทิ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจากัด
ทางด้านกฎหมาย และ การทาธุรกรรมทางเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้
5. ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) เนื่องจากกองทุนนี้อาจมีการ
ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศทีก่ องทุนเข้าไป
ลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการในต่างประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่
สามารถนาเงินกลับเข้าประเทศได้ หรือ สาเหตุอื่นใดอันทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตรงตามกาหนด หรือ อาจ
ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลา
6. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตรา
สารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ต้องการ
7. ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk) ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือ
ลดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน
รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งจะมีผลให้ราคาตราสารหนีท้ ี่กองทุนถืออยูเ่ กิดความผันผวนได้
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8. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง/ความผันผวนของของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตรา
สารแห่งหนี้ที่ลงทุน และโดยปกติตราสารแห่งหนี้ที่มีอายุคงเหลือหรืออายุตราสารยิ่งยาวนานเท่าไร ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทนก็จะยิ่งมีผลกระทบมาก และย่อมส่งผลกระทบต่อราคาของ
ตราสารแห่งหนี้มากขึ้นเช่นกัน
9. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงิน (Exchange rate risk) เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ
บางส่วน ดั งนั้ น การลงทุน อาจจะต้ องประสบกั บ ความผัน ผวนของอัตราแลกเปลี่ย น อัน จะท าให้ อัตรา
ผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตาม
10. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Leverage risk) กองทุนจะมีการป้องกันความเสีย่ งด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่มกี ารลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนอาจพลาดโอกาสในการรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
จากการลงทุนทีก่ องทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อัน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
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คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ โดยพิจารณาจากผล
การดาเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ
ดังต่อไปนี้
ระดับกำรลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คำอธิบำย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่าที่สุดที่
จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง
ต่ามากที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
กาหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่าที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
กาหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางทีจ่ ะไม่สามารถชาระหนี้
ได้ตามกาหนด

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB(tha)

ต่ากว่า
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
กาหนด

ระดับที่น่าลงทุน

ระดับที่ต่ากว่าน่า
ลงทุน

ทั้งนี้จะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ที่กองทุนรวมลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAV โดยแบ่งแยก
ระหว่างตราสารที่ใช้ national credit rating scale และตราสารที่ใช้ international credit rating scale
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่ง
ขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตรา
สารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนี้ที่ออกใหม่กจ็ ะสูงขึ้นด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนีท้ ี่ออกมาก่อนหน้า
จะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมี
โอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า

17

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่
ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าท
แข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนอำจป้องกันควำมเสี่ยง
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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