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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จำกัดมีดชั นีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
KKP FIXED INCOME PLUS FUND
KKP PLUS FUND
(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : KKP PLUS)
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยกองทุนจะ
ดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี โดยจะลงทุน ดังนี้
1. ในตั๋ ว เงิ น คลั ง พั น ธบั ต รรั ฐ บาล พั น ธบั ต รธนาคารแห่ ง ประเทศไทย พั น ธบั ต รหรื อ ตราสารหนี้ ที่
กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน รวมถึง เงินฝากในสถาบันการเงิน
2. ตราสารหนี้ภาคเอกชนโดย ณ วันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่
BBB+ ขึ้นไป อย่างไรก็ดี หากต่อมาตราสารที่กองทุนลงทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า BBB+ กองทุน
อาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวอยู่ โดยจะดำรงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด
3. ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง ตามที่กำหนดในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน หรือ
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
4. กองทุ น จะไม่ ล งทุ น ในตราสารหนี้ ที่ ได้ รับ อั น ดั บ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ต่ ำกว่ าอั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Noninvestment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ยกเว้น ในกรณีที่ ณ
วั น ที่ ก องทุ น ลงทุ น หรื อ ได้ ม า ตราสารหนี้ นั้ น ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื ออยู่ ในอั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้
(Investment grade) แต่ต่อมาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade) กองทุ น อาจจะยั ง คงมี ไว้ ซึ่ งตราสารหนี้ ดั งกล่ าวอยู่ โดยจะดำรงสั ด ส่ วนให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
5. กองทุ น จะลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivative) เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น
(Hedge) ของเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันที่กองทุนลงทุนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมดโดย ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง
อาจมีความเสี่ยงจากการทำสัญญาดังกล่าวได้
6. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เฉพาะที่เป็นตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้
ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชาระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่ นอนหรือเป็น
อั ต ราที่ ผั น แปรตามอั ต ราดอกเบี้ ย ของสถาบั น การเงิน หรือ อั ต ราดอกเบี้ ย อื่ น และไม่ มี ก ารกำหนดเงื่อ นไขการจ่ า ย
ผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
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รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ใน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม
https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร?
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
•

•

กองทุ น นี้ มี ระดั บ ความเสี่ ย งอยู่ ในระดั บ 4 (เสี่ ยงปานกลางค่ อนข้างต่ำ) หากพิ จารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัด สรร
การลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยผู้ลงทุน
สามารถลงทุนในระยะสั้นถึงระยะกลาง และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ และสามารถรับความเสี่ย ง
จากความผัน ผวนของราคาที่ สูงกว่า กองทุ น รวมตลาดเงิน รวมถึงคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่าเงิน ฝาก และยอมรับ
ผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
ผู้ล งทุ น ที่ ต้ องการสภาพคล่ องในการซื้อขายไถ่ถ อนหน่ วยลงทุ น ได้ ทุ ก วัน ทำการ โดยจะได้ รับ เงิน คื น ภายในวัน ที่ T+3
(ปัจจุบัน T + 1 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB
Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝากเช็ค T+1 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียด
อาจมีการเปลี่ยนแปลง))

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร?
•
•

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีท้ ี่มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่ำ
เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถกู จำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• •อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
•

•
•
•
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ

• กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
• กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ จึงอาจไม่สามารถซื้อขาย ตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือ
ในราคาที่เหมาะสม
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนนี้อาจลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
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
กองทุนทีอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนอาจมีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้า งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูง
กว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/
หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่
บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำสั่ง
ดังกล่าวได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
• ผลตอบแทนและผลการดำเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุ น นี้ เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เนื่ อ งจากการคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยและค่ า ธรรมเนี ย มที่ แ ตกต่ า งกั น หรือ เงื่ อ นไขที่ บ ริษั ท จั ด การ
และบริษัทประกันชีวิตกำหนด
• 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 ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด 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 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วัน ทำการรับซื้อคืน หน่ วยลงทุ น หรือเป็น ไปตามเกณฑ์ ที่ สำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุ น
และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้
โดยมี วิ ธี ก ารชำระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามที่ บ ริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต กำหนดไว้ ใ นกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต
ควบหน่วยลงทุน
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สำหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่
ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
• การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทำให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออก
จากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตาม
สัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น
ชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการ
ดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่

ต่ำ

Credit rating ตาม
national credit rating

GOV/AAA

ต่ำ
Credit rating ตาม
international credit rating

GOV/AAA

BBB

AA, A

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

ต่ำกว่า BBB

สูง

unrated

สูง
1 ปี ถึง 3 ปี

3ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี
สูง

ต่ำ


5%

5-10%

10-15%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
ต่
การกระจุกตัวลงทุน
10 – 20%
 10%
ในผู้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

unrated

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ที่ ต่ำ
ต่ำกว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี
ลงทุน
ความผันผวนของผลการ
ดำเนินงาน (SD)

ต่ำกว่า BBB

BBB

AA, A

สูง

15-25%

>25%
สูง

20 -50%

50 – 80%

 80%
สูง

ต่ำ

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%
สูง

ต่ำ

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

ความเสี่ยงจากกการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx

สูง

ต่ำ
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
15.02%

Callable
Bonds/Puttable Bonds
0.62%

ตั๋วแลกเงิน
19.75%
หุ้นกู้ 12.87%
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
53.08%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
0.07%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-1.41%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

ภาครัฐ/
ภาคเอกชน

ความ
น่าเชื่อถือ

%
NAV

1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22310A)
ภาครัฐ
6.47
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22331A)
ภาครัฐ
5.66
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22317A)
ภาครัฐ
4.54
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22120A)
ภาครัฐ
4.37
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22106A)
ภาครัฐ
4.11
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com

น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ
ตราสารหนี้ในประเทศ
(national rating)
GOV/AAA

ตราสารหนี้ต่างประเทศ
(international rating)
55.45%

AA

5.56%

ตราสารหนี้ต่างประเทศ
(national rating)

GOV/AAA

-

GOV/AAA

-

AA

-

AA

-

A

12.72%

A

BBB

13.95%

BBB

-

BBB

-

Non-investment
grade/unrated

-

Non-investment
grade/unrated

-

Non-investment
grade/unrated

-

8.84%

A

1.01%
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ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
0.6
สูงสุดไม่เกิน 0.4922

0.5

สูงสุด ไม่เกิน 0.4922

0.4

0.3

สูงสุดไม่เกิน 0.3000

0.2
0.1
0.0

ยกเว้น ตั้งแต่ 18 พ.ค. 65
เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลง
การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 0.0800

สูงสุดไม่เกิน 0.075

0.02996

ยกเว้น ตั้งแต่ 18 พ.ค. 65 เป็นต้นไป
หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

0.000

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.02996
รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
• อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
• ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
• ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
https://am.kkpfg.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
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

8

ผลการดำเนินงานในอดีต
*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน
ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฎิทิน1, 2, 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
6.09%

8.00%

0.83%
0.75%

1.03%
1.53%

1.64%

1.24%
1.83%

1.37%

1.35%
1.50%

2.49%

1.92%

2.00%

2.68%
2.26%

4.00%

4.29%

6.00%
3.30%
3.00%

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด

-2.00%

-0.07%

0.00%
-1.64%

•

-4.00%
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิ ทิน จะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนรวมจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3
ตัวชี้วัด :
สัดส่วน
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ร้อยละ 30
2. ดัชนี ผ ลตอบแทนรวมตราสารหนี้ ภ าคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่ มี ร้อยละ 30
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ร้อยละ 10
ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาด ร้อยละ 10
ใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
ร้อยละ 20
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
สัดส่วน
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ร้อยละ 30
2. ดัชนี ผ ลตอบแทนรวมตราสารหนี้ ภ าคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่ มี ร้อยละ 30
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ร้อยละ 10
ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาด ร้อยละ 10
ใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี
ร้อยละ 20
•

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.08%

•

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 0.08% ต่อปี

•

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Short Term General Bond

•

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Year to Date 3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
2.03%
2.71%

0.83%
0.19%
0.35%
0.83%
1.17%
1.22%
1.78%
กองทุนรวม
0.75%
0.17%
0.34%
0.75%
0.74%
0.47%
1.94%
ตัวชี้วัด3
ความผันผวนของ
0.06%
0.05%
0.06%
0.06%
0.09%
0.08%
0.21%
0.18%
ผลการดำเนินงาน2
ความผันผวนของ
0.04%
0.03%
0.04%
0.04%
0.96%
1.25%
1.43%
1.62%
ตัวชี้วัด2
หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด :
1.
2.
3.
4.
5.

สัดส่วน
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ร้อยละ 30
ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภ าคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่ มีอัน ดับ ความ ร้อยละ 30
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ร้อยละ 10
อยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ร้อยละ 10
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
ร้อยละ 20

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

สัดส่วน
ร้อยละ 30
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2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภ าคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่ มีอัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี

ร้อยละ 30
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Short Term General Bond ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
AIMC Category Peer Percentile

Return (%)
3M

6M

1Y

3Y

Standard Deviation (%)
5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile 0.19 0.38 0.90 1.40 1.43 2.14 0.02 0.02 0.02 0.15 0.12 0.22
25th Percentile 0.15 0.27 0.67 1.21 1.27 1.81 0.03 0.03 0.03 0.17 0.15 0.25
Short Term General
50th Percentile 0.10 0.18 0.41 0.96 1.04 1.67 0.04 0.04 0.05 0.22 0.21 0.29
Bond
75th Percentile 0.08 0.14 0.31 0.80 0.89 1.49 0.08 0.08 0.09 0.34 0.33 0.42
95th Percentile 0.02 0.03 0.03 -0.13 0.33 0.92 0.15 0.12 0.11 1.59 1.37 1.37
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
23 พฤศจิกายน 2547
ไม่กำหนด
วันทำการซื้อ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
วันทำการขายคืน
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขัน้ ต่ำ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

:
:
:
:
:
:
:

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

T = วันทำการซื้อขาย

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์, CFA, FRM
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 1 กันยายน 2563
คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี

ผู้จัดการกองทุน

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
1.35 เท่า
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
• ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
หรือรับซื้อคืน
• ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2695-5000
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2626-7777-8
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2026-6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2026-5100
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000
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• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ : 1240
• บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-061-9621
• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทรศัพท์ : 0-2508-1567
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
ช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ อาทิ
ช่องทางการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ติดต่อสอบถามรับหนังสือ
ชี้ชวนร้องเรียน

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชี
กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุน
ไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำ
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ที่อยู่ : 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

ผู้ลงทุ น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนั งสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพั น
ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำ ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่ำของการสัง่ ซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์
ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษทั จัดการจะประกาศการเปลีย่ นแปลงและแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ข้อมูลอื่นๆ

▪ ข้อสงวนสิทธิสำหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
▪ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของ
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้
บริษั ท จัด การสามารถเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ให้ แก่ ก องทุ น หลั ก และ/หรือ
กองทุ น ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญ ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ
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 ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ
รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก
และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มี
อำนาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้ องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทาง
ในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของ
กองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ
และ/หรือ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กองทุ น หลั ก หรือ กองทุ น ต่ า งประเทศหรื อ คู่ สั ญ ญา
ต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่
บริษั ทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection และตกลงว่าบริษั ทจัดการจะนำส่ง
ข้อมูลข้างต้น และเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก
และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้
ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัท
จัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่น
ใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ
และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุน
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ต่างประเทศหรือคู่สัญ ญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุ น รับทราบว่า มาตรฐานการ
คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของประเทศปลายทางดั ง กล่ า ว อาจไม่ เพี ย งพอตามที่
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
▪ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
กำหนดเป็นอย่างอื่น
▪ ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่
บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคัญ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุน
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน
1. กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนี
ชี้วัด (Active management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์
การลงทุนของผู้จัดการกองทุนทีอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) ความ
เสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระ
คืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่สัญญาไว้
3. ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจ
ของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ และผลการดำเนินงาน เป็นต้น
4. ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ อาทิ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัด
ทางด้านกฎหมาย และ การทำธุรกรรมทางเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้
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5. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) เนื่องจากกองทุนนี้อาจมีการ
ลงทุ น ในต่ า งประเทศบางส่ ว น จึ ง มี ค วามเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงภายในประเทศที่ ก องทุ น เข้ า ไป
ลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการในต่างประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่
สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศได้ หรือ สาเหตุอื่นใดอันทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนด หรือ อาจ
ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลา
6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตรา
สารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จำนวน และระยะเวลาที่ต้องการ
7. ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือ
ลดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน
รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งจะมีผลให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เกิดความผันผวนได้
8. ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ย นแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง/ความผันผวนของของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตรา
สารแห่งหนี้ที่ลงทุน และโดยปกติตราสารแห่งหนี้ที่มีอายุคงเหลือหรืออายุตราสารยิ่งยาวนานเท่าไร ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทนก็จะยิ่งมีผลกระทบมาก และย่อมส่งผลกระทบต่อราคาของ
ตราสารแห่งหนี้มากขึ้นเช่นกัน
9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ
บางส่ ว น ดั ง นั้ น การลงทุ น อาจจะต้ อ งประสบกั บ ความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย น อั น จะทำให้ อั ต รา
ผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตาม
10. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk) กองทุนจะมีการป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่มกี ารลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ กองทุนอาจพลาดโอกาสในการรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
จากการลงทุนที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อัน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

คำอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผล
การดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ
ดังต่อไปนี้
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ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คำอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่
จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง
ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้
ได้ตามกำหนด

ต่ำกว่า
BBB

ต่ำกว่า
BBB

ต่ำกว่า
BBB(tha)

ต่ำกว่า
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด

ระดับที่น่าลงทุน

ระดับที่ต่ำกว่าน่า
ลงทุน

ทั้งนี้จะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ที่กองทุนรวมลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAV โดยแบ่งแยก
ระหว่างตราสารที่ใช้ national credit rating scale และตราสารที่ใช้ international credit rating scale
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่ง
ขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตรา
สารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอั ตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้า
จะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมี
โอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
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ความเสี่ ยงจากการเปลี่ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่
ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยง
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

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