
 

KKP PLUS: 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สดัส่วนการลงทุน (% NAV) 
 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ      33,287.82          ลา้นบาท 

มูลค่าหน่วยลงทุน            14.2763               บาท 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ตราสารหนี ้และ/หรอื เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ทีม่ ี

มูลคา่การลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก 

ภาครฐั/

ภาคเอกชน 

ความ

น่าเชือ่ถอื 

% 

NAV 

1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23O09A) ภาครัฐ  6.34 

2 ตั๋วแลกเงนิ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

(MAKRO23727A) 

ภาคเอกชน A+ 4.96 

3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23606A) ภาครัฐ  3.91 

4 TERM DEPOSIT DOHA BANK (DOHA23928A) ภาคเอกชน Baa1 3.60 

5 TERM DEPOSIT DOHA BANK (DOHA24328A) ภาคเอกชน Baa1 3.58 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

พันธบัตร,ตัว๋เงนิคลงั   33.07%

ตัว๋แลกเงนิ   27.94%

เงนิฝาก,บัตรเงนิฝาก   24.78%

หุน้กู ้  12.5%

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิอืน่    1.02%

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้   0.45%

Callable Bonds/Puttable Bonds   0.13%

ตราสารหนีร้ะยะสัน้   0.11%

กองทนุเปิดเคเคพ ีตราสารหนีพ้ลสั (หนว่ยลงทุนชนดิท ัว่ไป) 

KKP FIXED INCOME PLUS FUND : KKP PLUS 

Anti-corruption Progress Indicator : ไดร้บัการรบัรอง CAC* 

 
Morningstar Rating Overall จาก Morningstar 

ประเภท Thailand Fund Short Term Bond  

Fund Fact Sheet ขอ้มูล ณ วนัที ่28 เมษายน 2566 

 

2559 

ประเภทของกองทุนรวม : กองทุนรวมตราสารหนี้ 

ประเภทกองทุนตามสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน (AIMC) : Short Term General Bond 

วตัถุประสงคข์องกองทุน 

เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่สม ่าเสมอแก่ผูล้งทุนจากการลงทุน และเพื่อน าเสนอการลงทุนในตลาดการเงิน 
ภายใตก้ารบรหิารการลงทุน โดยมผีูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ 

นโยบายการลงทุน 

• ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และใหผ้ลตอบแทนที่ดี โดยตราสารหนี้
บริษัทเอกชนนั้นจะตอ้งไดรั้บการจัดอันดับตั ้งแต่ BBB + ขึ้นไป ทั้งนี้ กองทุนจะด ารงอายุ ถัวเฉลี่ย 

แบบถ่วงน ้าหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี และจะด ารงสัดส่วนการลงทุน

ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารต่างประเทศไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 40 ของ NAV ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุน 
ในต่ างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivative) เพื่ อป้ องกันความเสี่ยง 

จากอัตราแลกเปลีย่น (Hedge) ของเงนิตน้และอัตราดอกเบี้ยทีค่าดว่าจะไดรั้บ ณ วันทีก่องทุนลงทุนทัง้หมด/

หรือเกือบทั้งหมดโดย ณ ขณะใดขณะหนึ่งกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่นอ้ยกว่า 
รอ้ยละ 90 ของจ านวนเงนิลงทุนในต่างประเทศ ซึง่อาจมคีวามเสีย่งจากการท าสัญญาดังกล่าวได ้

• กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  

ประเภทตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธิในการบังคับไถ่ถอนคนืก่อนก าหนด (callable) หรือตราสารหนี้ทีผู่ถ้อืมสีทิธิ

เรียกใหผู้ อ้อกชาระหนี้คืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอน 

หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการก าหนด
เง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่า้งองิกับปัจจัยอา้งองิอืน่เพิม่เตมิ 

(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สนิอื่น  ๆตามทีร่ะบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย ์

ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทัง้หมด
เพิม่เตมิ https://am.kkpfg.com) 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ไม่มนีโยบายจ่ายเงนิปันผล 

กองทุนรวมเหมาะกบัผูล้งทุนประเภทใด 

• กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนขา้งต ่า) หากพิจารณาตามค าแนะน า 
เร่ืองการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผูล้งทุนที่ รับความเสี่ยงไดตั้ ้งแต่ 

ระดับปานกลางค่อนขา้งต ่า โดยผูล้งทุนสามารถลงทุนในระยะสัน้ถงึระยะกลาง และตอ้งการกระจายเงิน

ลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ และสามารถรับความเสีย่งจากความผันผวนของราคาที่สูงกว่ากองทุนรวม
ตลาดเงนิ  รวมถงึคาดหวังผลตอบแทนทีสู่งกว่าเงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากว่าหุน้ได ้

• ผูล้งทุนที่ตอ้งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันท าการ โดยจะไดรั้บเงินคืน

ภายในวันที่ T+3 (ปัจจุบัน T + 1 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, 

BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และน าฝากเช็ค T+1 ส าหรับ
บัญชธีนาคารอืน่นอกเหนือจากทีร่ะบุขา้งตน้ (รายละเอยีดอาจมกีารเปลีย่นแปลง)) 

อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 

จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 42,500 ลา้นบาท 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน : 23 พฤศจกิายน 2547 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีน  : บรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

ระดบัความเสีย่ง และความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน 

 

ปัจจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

ความเสี่ยงที่เกดิจากการผดินัดช าระหนี้เงนิตน้ และดอกเบีย้ของผูอ้อกตราสาร (Credit  Risk), ความเสีย่ง

จากธุรกิจของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) , การลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk), ขอ้จ ากัด 

การน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk), ดา้นสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) , 

ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk), การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk),  
อัตราแลกเปลีย่นเงนิ (Exchange Rate Risk), การเขา้ท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Leverage Risk)  

คุณสามารถดูขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่https://am.kkpfg.com 
 

ค าเตอืน 

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู ้ลงทุนความท าความ เข า้ใจลักษณะสินค า้ เง่ือนไขผลตอบแทน  

และความเสีย่งก่อนตัดสนิใจลงทุน 
• ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

• การลงทุนในกองทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุนโดยผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บ 

เงนิลงทุนคนืจากการลงทุนครบเต็มจ านวนได ้

• กองทุนนี้ อาจลงทุนใน ต่ างป ระเท ศ ซึ่ งอาจมีค วาม เสี่ย งจากอัต ราแลกเป ลี่ยน  กองทุ น 

จะท าการป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด 
• โปรดศกึษาค าเตอืนทีส่ าคัญอืน่ไดใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

 
 

 
 

 
 

ประเภทผลติภณัฑ ์: ผลติภณัฑท์ีไ่ม่มคีวามซบัซอ้น (plain product) 
ลกัษณะโครงการ : กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท ัว่ไป 

 
Download 

Summary Prospectus 

https://am.kkpfg.com/


 

KKP PLUS: 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ค าเตอืน : การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนความท าความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตัดสนิใจลงทุน, ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมไิดเ้ป็น 

สิง่ยนืยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต, การลงทุนในกองทุนไม่ใช่การฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทุนโดยผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทุนคนืจากการลงทุนครบเต็มจ านวนได,้ กองทุนนี้
อาจลงทุนในต่างประเทศ ซึง่อาจมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น กองทุนจะท าการป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นทัง้หมด/หรือเกอืบทัง้หมด, โปรดศึกษาค าเตอืนทีส่ าคัญอืน่ไดใ้น
หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

สถานทีต่ดิตอ่ซือ้ – ขายหน่วยลงทุน หรอืขอรบัหนงัสอืชีช้วน : บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เกยีรตนิาคินภัทร จ ากัด 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร ์เอ ชัน้ที ่17 ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก)  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท ์: 0-2305-9800  โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpfg.com 

email : kkpam.customer@kkpfg.com 

หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอื่นทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ 

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

ก าหนดการซือ้-ขายหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน (รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยส์นิของกองทุน*) (รวมVAT) 

การเสนอขายหน่วยลงทุน : ทุกวันท าการ เวลา 8:30 - 16:00 น. ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกนิ 0.30% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.20%) 

มูลค่าขัน้ต ่าของการซือ้หน่วยลงทุน : 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.08% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.02996%) 

การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน : ทุกวันท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน : ไม่เกนิ 0.075% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.075%) 

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมดทีเ่รียกเก็บ รอ้ยละ 0.290 ต่อปี  (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 ต.ค. 65) 

  การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : ทุกวันท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (รวมVAT) 

  การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : ทุกวันท าการ เวลา 8:30 - 16:00 น. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

มูลค่า/จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าการรับซื้อคนื : ไม่ก าหนด ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคนืหน่วยลงทุน : ไม่มี 

มูลค่า/จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขัน้ต ่า : 100 บาท / 10 หน่วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน   

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื 

 

T  = วันท าการซือ้ขาย  

: ปัจจุบัน T+1 เฉพาะบัญชรัีบเงนิ ค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, 

TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank 

และน าฝากเช็ค T+1 ส าหรับบัญชธีนาคารอืน่

นอกเหนือจากทีร่ะบุขา้งตน้ (รายละเอยีดอาจมกีาร

เปลีย่นแปลง) 

  การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

  การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 20 บาท ต่อ 1 รายการ 

(ปัจจุบัน 20 บาท ต่อ 1 รายการ) 

*มูลค่าทรัพยส์นิของกองทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิทัง้หมด หักดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด  

เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 

      

    

ผลการด าเนนิการในอดตี1 ขอ้มูล ณ วนัที ่28 เมษายน 2566 ประเภทกองทุนตามสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน (AIMC) :  Short Term General Bond 

 

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดท าตามมาตรฐาน 

  การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวชีวั้ด:  ตัง้แต่วันที ่1 เม.ย. 65 เป็นตน้ไป กองทุนไดเ้ปลีย่นตัวชีวั้ด เป็น (1) 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (2) 30%  

ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

+ (3) 10% ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อัีนดับความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย + (4) 10% อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดือน วงเงนินอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทย

พาณิชย ์หลังหักภาษี + (5) 20% อัตราดอกเบีย้เงนิฝากสกุลเงนิบาท (THBFIX) ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี 

  หมายเหตุ :  การเปลีย่นเกณฑใ์ชวั้ดผลการด าเนินงานในช่วงแรกอาจท าใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนรวมดขีึน้เมื่อเปรียบเทยีบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ทีก่องทุนรวมลงทุน 
  บางส่วนไม่มภีาระภาษี ขณะทีตั่วชีวั้ดมาตรฐานใหม่ (ตาม (3), (4) และ (5)) ค านวณจากสมมตฐิานตราสารหนี้ทัง้หมดเสยีภาษี 
4 หากกองทุนรวมมผีลการด าเนินงานตัง้แต่วันทีจ่ดทะเบยีนทรัพยส์นิกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏทินิ จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏทินิแรก 

ตัง้แต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบยีนทรัพยส์นิกองทุนรวมหรือวันทีเ่ปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันท าการสุดทา้ยของปีปฏทินิแรก 
5 หากกองทุนรวมมผีลการด าเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏทินิ จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏทินิสุดทา้ยตัง้แต่วันท าการสุดทา้ยของปีปฏทินิก่อนหนา้จนถงึวันทีเ่ลิกกองทุน 
 

ขอ้มูลผลการด าเนนิงานกลุ่มกองทุน (AIMC Category Average) 

 

 

 

Average Trailing Return (%) Average Calendar Year Return (%) 

AIMC Category YTD 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 2018 2019 2020 2021 2022 

Short Term General Bond 0.38 0.31 0.62 0.85 0.59 0.86 1.30 1.17 1.81 0.49 0.42 0.55 
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        ตวั ี้วั 

 Year to 
Date 

3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้
กองทุน2 

กองทุนรวม  0.46% 0.36% 0.68% 1.06% 0.87% 1.11% 1.48% 1.95% 

ตัวชีวั้ด3 0.38% 0.34% 0.64% 0.99% 0.83% 1.19% 1.60% 2.57% 

ความผันผวน
ของผลการ

ด าเนินงาน2 

0.07% 0.06% 0.09% 0.08% 0.07% 0.08% 0.15% 0.18% 

ความผันผวน
ของตัวชีวั้ด2 

0.09% 0.07% 0.09% 0.10% 0.07% 1.02% 1.39% 1.56% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏทินิ4,5 (%ต่อปี)  

 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

กองทุนรวม  2.68% 2.49% 1.92% 1.35% 1.37% 1.24% 1.64% 1.03% 0.83% 0.72% 

ตัวชีวั้ด3 2.26% 4.29% 6.09% 1.50% -1.64% 1.83% -0.07% 1.53% 0.75% 0.71% 

ความผันผวน
ของผลการ
ด าเนินงาน 

0.37% 0.22% 0.14% 0.06% 0.09% 0.07% 0.09% 0.10% 0.06% 0.09% 

ความผันผวน

ของตัวชีวั้ด 
1.48% 1.24% 2.12% 1.82% 1.25% 1.85% 1.63% 0.34% 0.04% 0.09% 
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กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหน้ีพลัส
KKP FIXED INCOME PLUS FUND

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP PLUS

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Short Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี
โดยกองทุนจะดํารงอายุถัวเฉล่ียแบบถ่วงน้ําหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเฉล่ียรอบปี
บัญชี โดยตราสารหนี้ภาคเอกชน ณ วันที่ลงทุน ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ต้ังแต่ BBB+
ขึ้นไป
• กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 ของ NAV โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินต้น และอัตราดอกเบ้ียที่
คาดว่าจะได้รับ ณ วันที่กองทุนลงทุน ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด โดยจะป้องกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) เฉพาะที่เป็นตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ประเภทตราสารหนี้ Callable และตราสารหนี้ Puttable โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้
อย่างแน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบ้ียของ สถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบ้ียอ่ืน
และไม่มีการกําหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมhttps://am.kkpfg.com)

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน
โดยมีตราสาร non-investment grade /

unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 23 พฤศจิกายน 2547

วันเร่ิมต้น class  :

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์ (ต้ังแต่ 1 ก.ย. 63)

2. นายชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี (ต้ังแต่ 1 ส.ค. 61)

ดัชนีช้ีวัด :
(1) 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(2) 30% ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้
ภาคเอกชนระยะส้ัน (ThaiBMA Commercial
Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือของ
ผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) 10% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสาร
หนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความ
น่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+
ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย
(4) 10% อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
หลังหักภาษี
(5) 20% อัตราดอกเบ้ียเงินฝากสกุลเงินบาท
(THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
หลังหักภาษี

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 0.33% 0.33% 0.65% 0.90%

ตัวช้ีวัด 0.29% 0.29% 0.65% 0.86%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.29% 0.29% 0.59% 0.72%

ความผันผวนของกองทุน 0.07% 0.07% 0.09% 0.09%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 0.10% 0.10% 0.09% 0.10%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม 0.88% 1.10% 1.49% 1.95%

ตัวช้ีวัด 0.83% 1.26% 1.66% 2.58%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.58% 0.85% 1.31% N/A

ความผันผวนของกองทุน 0.07% 0.08% 0.16% 0.18%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 0.07% 1.03% 1.39% 1.56%
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

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

Morningstar Rating Overall จาก
MorningStar ประเภท Thailand
Fund Short Term Bond

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 3 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+1)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 16:00 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-0.08%

FX Hedging 100.36%

Recovering Period 1 เดือน 7 วัน

อายุเฉลี่ยของ
ตราสารหน้ี

3 เดือน 17 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

2.05 เท่า

Yield to Maturity 1.76%

* Yield to Maturity(YTM) อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนในตราสารหนี้ คํานวณจากดอกเบ้ียที่ได้
รับจริง โดยมิได้ปรับสัดส่วนเคร่ืองมือป้องกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนซ่ึงอาจทําให้ผลตอบ
แทนจริงลดลง/หรือ เพิ่มขึ้นจาก YTM ในรูปสกุล
เงินบาทได้
* FX hedging สามารถมากกว่า 100% หากมีการ
ทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ของดอกเบ้ียที่จะได้รับ

หมายเหตุ  ¹ ถัดจากวันที่ส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
² ปัจจุบัน T+1 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+1 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

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

การจัดการ 0.3000 % 0.2000 %

รวมค่าใช้จ่าย 0.4922 % 0.2900 %

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

QATAR 17.43

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 ต.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 ไม่มี ไม่มี

การรับซ้ือคืน ไม่มี ไม่มี

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

การโอนหน่วย 20 บาท ต่อ 1 รายการ 20 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVผู้ออก

ธนาคารแห่งประเทศไทย 35.25

Doha Bank Q.P.S.C. 11.12

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

7.24

QATAR NATIONAL BANK 6.30

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จํากัด

6.19

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

พันธบัตร,ต๋ัวเงินคลัง 38.06

ต๋ัวแลกเงิน 30.41

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 19.47

หุ้นกู้ 11.93

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 0.25

Callable Bonds/Puttable Bonds 0.14

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.26

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(CB23518A)

6.00

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(CB23427A)

4.27

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(CBF23606A)

4.24

TERM DEPOSIT DOHA BANK
(DOHA23928A)

3.98

TERM DEPOSIT DOHA BANK
(DOHA24328A)

3.97

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเช่ือถือ (%)

internationalnationalในประเทศ

GOV/AAA 40.03 0.00 0.00

AA 8.51 0.00 0.00

A 25.75 1.08 6.30

BBB 6.98 0.00 11.12

ตํ่ากว่า
BBB

0.00 0.00 0.00

unrated 0.00 0.00 0.00

KKP PLUS



                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:

KKP PLUS
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