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สดัส่วนการลงทุน (% NAV) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ           1,948.35      ลา้นบาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน      10.4015           บาท 
 

 
ประเภททรพัย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (% NAV) 

 
**กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ Property Fund และ REITs 
หลกัทรพัย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ภาครฐั/

ภาคเอกชน 
ความ

น่าเชื่อถือ 
% 

NAV 

1 PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND 
(PIMGBAI ID) 

  12.24 

2 กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหน้ีพลัส ชนิด F  
(KKP PLUS FUND) 

  11.57 

3 กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F 
(KKP ACT FIXED FUND) 

  6.98 

4 PIMCO GIS INCOME INSTITUTIONAL 

USD ACC (PIMINIA ID) 
  6.17 

5 พันธบัตรรัฐบาล (LB31DA) ภาครัฐ  4.91 

    
ตราสารทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก % 

NAV 
1 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF (VT US) 3.02 

2 LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND  
(LZGIUIA ID)  

2.60 

3 JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND I2 
USD (HHGPEI2 LX) 

2.49 

4 กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED  

ชนิด F (KKP G-THEME-H FUND) 

2.03 

5 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS – GLOBAL BRANDS FUND 
(MORGBRI LX) 

1.72 

    
ตราสารหน้ี และ/หรือ เงินฝาก บตัรเงินฝาก  
ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก 

ภาครฐั/
ภาคเอกชน 

ความ
น่าเชื่อถือ 

% 

NAV 

1 PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND 
(PIMGBAI ID) 

  12.24 

2 กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหน้ีพลัส ชนิด F  
(KKP PLUS FUND) 

  11.57 

3 กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F 
(KKP ACT FIXED FUND) 

  6.98 

4 PIMCO GIS INCOME INSTITUTIONAL USD 
ACC (PIMINIA ID) 

  6.17 

5 พันธบัตรรัฐบาล (LB31DA) ภาครัฐ  4.91 

 

Local Equity , 
3.69%

Global Equity , 
20.17%

Fixed income, 
63.48%

Prop Fund, 
REITs & Infras, 

6.78%

Commodity, 
1.03%

Gold, 3.81%

Cash & Equivalent, 
1.05%

หน่วยลงทุนต่างประเทศ   49.69%

หน่วยลงทุนในประเทศ   20.58%

พันธบัตร,ต๋ัวเงนิคลัง   12.37%

หุน้กู ้  10.26%

ตราสารทุนในประเทศ   3.69%

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม**,โครงสรา้งพ้ืนฐานในประเทศ   1.69%

ตราสารดอ้ยสทิธเิพ่ือนับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณชิย์ประเภทที2่ 1.02%

Callable Bonds/Puttable Bonds   0.67%

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้   0.23%

เงนิฝาก,บัตรเงนิฝาก   0.02%

สนิทรัพย์และหน้ีสนิอ่ืน   -0.22%

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Download 

Summary Prospectus 

กองทุนเปิดเคเคพ ี สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชัน่-Light (หน่วยลงทุนชนดิท ัว่ไป) 
KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Light : KKP SG-AA Light 

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารจึงมีความเสี่ยงท่ีผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก  

Anti-corruption Progress Indicator : ได้รบัการรบัรอง CAC* Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ วนัที่ 28 เมษายน 2566 
2559 

ประเภทของกองทุนรวม : กองทุนรวมผสม และกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรว มอ่ืน
ภายใต ้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) :  Conservative Allocation  

วตัถุประสงคข์องกองทุน 

เพ่ือไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่มีคุณภาพ 
และใหผ้ลตอบแทนเหมาะสมกับความเส่ียง 

นโยบายการลงทุน 

• กองทุนมีนโยบายที่จะน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารหน้ี  
และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทนุในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วน 
ต้ังแต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนข้ึนอยู่กับการตัดสินใจ
ของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการแต่ง ต้ัง  
ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนภายใตก้รอบการใหค้ าแนะน า 
ในดา้นการลงทุนที่ระบุไวใ้นบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ไดรั้บจากที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากน้ี กองทุน
อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร ้อยละ 79 ของมูลค่า 
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

• กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินรอ้ยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน กองทุนป้องกันความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลพินิจของผู ้จัดการกองทุน ดังน้ันผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรั้บผลก าไร 
จากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้

• กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารลงทนุ (Efficient 
Portfolio Management) 

(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์  

ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้ง หมด

เพ่ิมเติม https://am.kkpfg.com) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

กองทุนรวมเหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทใด 
• กองทุนน้ีมีระดับความเส่ียงอยู่ในระดับ 5 (เส่ียงปานกลางค่อนขา้งสูง) หากพิจารณาตามค าแนะน าเร่ืองการจัดสรร 

การลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผูล้งทุนที่รับความเส่ียงได้ต้ังแต่ระดับปานกลางค่อนขา้งสูง  

โดยผูล้งทุนต้องการลงทุนระยะกลางถึงยาว และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารที่หลากหลาย 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผูจ้ัดการกองทุนจะมีการปรับเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม  

• ผูล้งทุนที่สามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารที่หลากหลายได ้เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี ตราสารหน้ี 

ที่มีความเส่ียงสูง (high yield bond) ตราสารทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์ ทองค า น ้ามัน เป็นตน้) สัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ โดยเป็นความเส่ียงทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยผูล้งทนุสามารถรับความผนัผวนของมูลค่า 

หน่วยลงทุนได้ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเส่ียง 

ของอัตราแลกเปล่ียนเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ ดังน้ัน จึงยังมีความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเหลืออยู่  

โดยผูล้งทุนตอ้งรับความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนได ้

อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 

จ านวนเงินทุนของโครงการ : 5,000 ลา้นบาท 

วนัที่จดทะเบียนกองทุน : 12 มีนาคม 2562 

บริษทัจดัการและนายทะเบียน  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

ระดบัความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน 

 

ปัจจยัความเสี่ยงที่ส าคญั 

การบริหารการลงทนุแบบมุ่งหวังใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ัด (Active management risk),  ความเส่ียงจากตลาด 

(Market Risk), ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหน้ีที่มีความเส่ียงสูง (High yield bond risk),  ความเส่ียง 

จากความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา (Credit risk), ความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ 

(Country and political risk), ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk), ความเส่ียงจากการเขา้ท าสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative risk), ขอ้จ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk), อัตราแลกเปล่ียน 

(Exchange Rate Risk) 

*คุณสามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท้ี่ https://am.kkpfg.com  

ค าเตือน 
• การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจ

ลงทุน 

• ผลการด าเนินการในอดีตของกองทุนรวมมิไดเ้ป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินการในอนาคต 

• กองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน ผู ้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลก าไร 
จากอัตราแลกเปล่ียน หรือไดรั้บเงินตน้คืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ดังน้ัน กองทุน 

จึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน 

• ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานจากการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับ 

การซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากการคิดค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน  

หรือ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด 

• ผูล้งทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทนุก่อนการตัดสินใจลงทนุ 
ทั้งน้ีการซ้ือขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีขอ้ก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซ้ือขาย

กองทุนเพียงอย่างเดียว 

• กรณีผูล้งทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชวีิตควบการลงทนุจะไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากบริษัทประกันชวีิตภายใน 
5 วันท าการนับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑท์ี่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เ ก่ียวขอ้ง ประกาศก าหนด หรือที่เห็นชอบ 

ใหด้ าเนินการเป็นอย่างอ่ืนได ้ โดยมีวธีิการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซ่ึงเป็นไปตามทีบ่ริษัทประกันชวีิตก าหนด

ไวใ้นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

• โปรดศึกษาค าเตือนที่ส าคัญอ่ืนไดใ้นหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

 

 

ประเภทผลติภณัฑ ์: ผลติภณัฑท่ี์ไม่มคีวามซบัซ้อน (plain product) 
ลกัษณะโครงการ : กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป  

 
Morningstar Rating 
Overall จาก Morningstar 
ประเภท Thailand Fund 
Conservative Allocation 
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ก าหนดการซ้ือ-ขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุ (ร้อยละของมูลค่าทรพัย์สินของกองทุน**) (รวมVAT) 

การเสนอขายหน่วยลงทุน : ทุกวันท าการ เวลา 8.30 – 15.30 น. ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.675% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.8025%) 
มูลค่าข้ันต ่าของการซ้ือหน่วยลงทุน : 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321%) 
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันท าการ เวลา 8.30 – 15.30 น. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.107%) 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ 0.952% ต่อปี  (ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65) 

  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ทุกวันท าการ เวลา 8.30 – 15.30 น. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (รวมVAT) 
  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : ทุกวันท าการ เวลา 8.30 – 15.30 น. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.2675%) 
มูลค่า/จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต ่าการรับซ้ือคืน : ไม่ก าหนด ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน ยกเวน้) 

มูลค่า/จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือข้ันต ่า : 100 บาท/ 10 หน่วย ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน   
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน 
 
T  = วันท าการซ้ือขาย                     

: ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, 
KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank  
และน าฝาก/น าส่งเช็ค T+4 ส าหรับบัญชีธนาคารอ่ืน
นอกเหนือจากที่ระบุขา้งตน้ (รายละเอียดอาจมีการ
เปล่ียนแปลง) 

  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน ยกเวน้) 

  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.2675%) 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 50 บาท ต่อ 1 รายการ 

**มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

    

 
ผลการด าเนินการในอดีต1 ข้อมูล ณ วนัที่  28 เมษายน 2566 ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) :  Conservative Allocation 

  

   
 

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจ้ัดท าตามมาตรฐาน 

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวชี้วัด : (1.) 4.9% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) (2.) 22.1% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน

เพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน (3.) 16% ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD  ปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกันความเส่ียง

อัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน (4.) 12.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

(5.) 12.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู ้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ข้ึนไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

(6.) 7% ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณ

ผลตอบแทน (7.) 2% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) (8.) 2.5% ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global 

REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน (9.) 2.5% ดัชนี MSCI 

World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน (10.) 1% ดัชนี DBIQ 

Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณ

ผลตอบแทน (11.) 2% ดัชนีราคาทองค าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณ

ผลตอบแทน (12.) 15% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินนอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
4 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม 

จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันท าการสุดทา้ยของปีปฏิทินแรก 
5 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสุดทา้ยต้ังแต่วันท าการสุดทา้ยของปีปฏิทินก่อนหนา้จนถึงวันที่เลิกกองทุน 
6 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for a component of 

any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any 
kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indicati on or guarantee of any future performance analysis, forecast 
or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates 
and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly dis claims all warranties (including, 
without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. 
Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, 
lost profits) or any other damages. (www.msci.com) 
The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values licensed from MSCI (“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, 
MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the blended re turns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” 
or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” 
without warranty or liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or strategy and does not 
sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any 
MSCI Data, models, analytics or other materials or information. 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงานกลุ่มกองทุน (AIMC Category Average) 

 

 

 

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

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

Conservative Allocation -0.54 -1.25 0.56 -1.84 0.46 0.00 1.16 -1.73 3.47 -1.01 3.30 -3.64 
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KKP SG-AA Light ตัวชีว้ัด

 
Year to 

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

ตัง้แต่จดัตัง้
กองทุน2 

กองทุนรวม 1.42% -0.71% 3.55% -2.46% 1.60% N/A N/A 0.96% 

ตัวชี้วัด3,6 2.39% -0.37% 5.02% -0.38% 2.94% N/A N/A 2.50% 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน2 

3.14% 2.91% 4.19% 5.83% 4.60% N/A N/A 4.76% 

ความผันผวน
ของตัวชี้วัด2 

3.87% 3.61% 5.06% 6.30% 4.89% N/A N/A 5.57% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)  
 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.68% 2.82% 5.87% -8.25% 

ตัวชี้วัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.29% 3.05% 8.63% -8.25% 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.78% 6.11% 3.20% 6.35% 

ความผันผวน 
ของตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.39% 8.05% 3.05% 6.65% 

 

ค าเตือน : การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน, ผลการด าเนินการในอดีตของกองทุนรวมมิไดเ้ป็นส่ิงยืนยันถึงผลการ
ด าเนินการในอนาคต, กองทุนไม่ไดป้้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทุนหรือไดรั้บผลก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน หรือไดรั้บเงินตน้คืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได,้ กองทุน
อาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และ/หรือ สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง ดังน้ัน กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน, โปรดศึกษาค าเตือนที่ส าคัญอ่ืนไดใ้นหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

สถานที่ตดิต่อซ้ือ – ขายหน่วยลงทุน หรือขอรบัหนงัสือชี้ชวน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2305-9800  โทรสาร : 0-2305-9803-4  website : https://am.kkpfg.com 
email : kkpam.customer@kkpfg.com 
หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนที่ไดรั้บการแต่งต้ัง 

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



กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคช่ัน-Light
KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Light

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP SG-AA Light

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน
กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Conservative Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในสัดส่วนต้ังแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV
โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการแต่งต้ังที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนภายใต้กรอบการให้คําแนะนําในด้านการ ลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์
Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment
Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของ
NAV
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อลดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะ
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน ในสัดส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ
100 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือ
ทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุน

ในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 12 มีนาคม 2562

วันเร่ิมต้น class  :

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักด์ิ (ต้ังแต่ 11 พ.ย.
62)

2. นายชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี (ต้ังแต่ 1 ก.ย. 63)

ดัชนีช้ีวัด* :
(1) 4.9% SET100 TRI
(2) 22.1% MSCI AC World NETR USD Index
(3) 16% Bloomberg GLOBAL AGGREGATE
Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD
(4) 12.5% ThaiBMA MTM Government Bond
Net Total Return Index
(5) 12.5% ThaiBMA Corporate Bond (BBB+
up)  Net Total Return Index
(6) 7% Bloomberg Global High Yield Total
Return Index Value Hedged USD
(7) 2% PF & REIT Total Return Index
(8) 2.5% FTSE EPRA Nareit Global REITS
Net Total Return Index USD
(9) 2.5% MSCI World Core Infrastructure
USD Net Total Return
(10) 1% DBIQ Optimum Yield Diversified
Commodity Index Excess Return USD
(11) 2% LBMA Gold Price PM USD
(12) 15% อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ BBL Kbank และ SCB
หมายเหตุ : ดัชนีลําดับที่ 2, 3, 6 และ 8-11
จะปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุล
บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
* Source : MSCI (for internal use only). The
blended returns are calculated by KKPAM
using MSCI Data. Please see further details
about MSCI's section 4. Attribution and
Notices and MSCI's disclaimer in
"หมายเหตุดัชนีช้ีวัด".

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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 1.36% 1.36% 4.98% -5.33%

ตัวช้ีวัด 2.40% 2.40% 6.73% -3.83%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -0.12% -0.12% 1.23% -2.72%

ความผันผวนของกองทุน 3.35% 3.35% 4.98% 5.99%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 4.21% 4.21% 5.85% 6.46%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม 2.70% 0.96%

ตัวช้ีวัด 4.45% 2.55%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 1.62% N/A

ความผันผวนของกองทุน 4.76% 4.79%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 5.17% 5.61% 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 Conservative Allocation

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : 100 บาท / 10 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+4)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-12.27%

FX Hedging 95.37%

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.85 เท่า

หมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
² ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝากเช็ค T+4 สําหรับบัญชีธนาคารอ่ืน
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง) T = วันทําการซ้ือขาย

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

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

การจัดการ 2.6750 % 0.8025 %

รวมค่าใช้จ่าย 5.7070 % 0.9520 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

IRELAND 21.78

UNITED STATES 17.67

LUXEMBOURG 10.46

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้น รวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว
3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
4. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซ้ือขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 2.1400 % 0.2675 %

การรับซ้ือคืน 2.1400 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 2.1400 % 0.2675 %

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.1400 % ปัจจุบันยกเว้น

การโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน (back end fee) ซํ้าซ้อนกัน
3. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ  ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 49.92

หน่วยลงทุนในประเทศ 20.83

พันธบัตร,ต๋ัวเงินคลัง 12.66

หุ้นกู้ 10.03

ตราสารทุนในประเทศ 3.78

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม,
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ

1.72

ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงิน
กองทุนของธนาคารพาณิชย์ประเภท
ที่2

1.03

Callable Bonds/Puttable Bonds 0.67

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 0.11

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -0.04

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.71

หมายเหตุ: กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ
Property Fund และ REITs

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND
(PIMGBAI ID)

12.57

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
ชนิด F  (KKP PLUS FUND)

11.81

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์
อินคัม ชนิด F  (KKP ACT FIXED
FUND)

6.97

PIMCO GIS INCOME
INSTITUTIONAL USD ACC
(PIMINIA ID)

6.15

พันธบัตรรัฐบาล  (LB31DA) 4.96

KKP SG-AA Light



                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form
and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute
investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data
and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided
on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other
person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties
(including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular
purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect,
special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)
    The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values licensed from MSCI (“MSCI
Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the
blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in
any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty or liability and no copying or distribution
is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or
otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any
MSCI Data, models, analytics or other materials or information.

                                          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

หมายเหตุดัชนีช้ีวัด:

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

หมายเหตุ:
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