
 

 

PHATRA SG-AA Light : 1/2 

สดัสว่นการลงทนุ (% NAV) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ    1,597.58   ลา้นบาท 
มลูคา่หน่วยลงทนุ      10.3026        บาท 

 
ประเภททรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ (% NAV) 

 
 
**กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม คอื Property Fund และ REITs 

 
หลกัทรพัยท์ีม่มีลูคา่การลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ภาครฐั/

ภาคเอกชน 
ความ

นา่เชือ่ถอื 
% 

NAV 

1 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY US)   7.90 

2 พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย (CB21128A) ภาครัฐ  4.45 

3 ตั๋วเงนิคลัง (TB20N25A) ภาครัฐ  3.88 

4 พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย (CB20N05A) ภาครัฐ  3.18 

5 พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย (CB20N26B) ภาครัฐ  3.18 

    
ตราสารทุนทีม่มีลูคา่การลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก % 

NAV 

1 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY US) 7.90 

2 ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) (SXXPIEX GY) 2.96 

3 SPDR Gold Shares (GLD SP)  2.45 

4 กองทนุเปิดเค ยเูอสเอ หุน้ทนุ-A ชนดิจา่ยเงนิปันผล (K-USA) 2.36 

5 ISHARES CORE MSCI EMERGING (IEMG US) 2.08 

    
ตราสารหนี ้และ/หรอื เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ทีม่ ี
มลูคา่การลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ภาครฐั/
ภาคเอกชน 

ความ
นา่เชือ่ถอื 

% 

NAV 

1 JUPITER DYNAMIC BOND-CLASS I EUR ACC
(JUPDBIA LX) 

  3.46 

2 พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย (CB20903B) ภาครัฐ  3.13 

3 พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย (CB20N26B) ภาครัฐ  3.13 

4 พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย (CB20N12B) ภาครัฐ  2.50 

5 พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย (LB22DA) ภาครัฐ  2.34 

 

Local Equity 
6.16% 

Global Equity 
17.41% 

Fixed income 
65.36% 

Prop Fund, 
REITs & Infras 

6.12% 

Commodity 
1.46% 

Gold 
2.45% 

Cash & 
Equivalent 

1.04% 

พันธบัตร,ตั๋วเงนิคลัง   30.65% 

หน่วยลงทนุตา่งประเทศ   17.77% 

ตราสารหนีร้ะยะสัน้   13.07% 

กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม** ,โครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศ   10.23% 

หุน้กู ้  9.43% 

ตราสารทนุในประเทศ   6.16% 

หน่วยลงทนุในประเทศ   5.47% 

เงนิฝาก,บัตรเงนิฝาก   4.67% 

กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม**,โครงสรา้งพืน้ฐานในประเทศ   3.1% 

Callable/Puttable Bonds   1.31%

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้   -0.69% 

สนิทรัพยแ์ละหนีส้นิอืน่   -1.17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Download 

Summary Prospectus 

 

กองทนุเปิดภทัร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคช ัน่-Light (หนว่ยลงทนุชนดิท ัว่ไป) 

PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Light : PHATRA SG-AA Light

Anti-corruption Progress Indicator : ไดร้บัการรบัรอง CAC* Fund Fact Sheet ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563

 

2559 
ประเภทของกองทนุรวม : กองทนุรวมผสม และกองทนุรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทนุในกองทนุรวม
อืน่ภายใต ้บลจ. เดยีวกนั (Cross Investing Fund) 

ประเภทกองทนุตามสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ (AIMC) :  Conservative Allocation  

วตัถปุระสงคข์องกองทนุ 

เพือ่ไปลงทนุในหลักทรัพยห์รอืตราสารทางการเงนิต่างๆ ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ทีม่คีุณภาพ
และใหผ้ลตอบแทนเหมาะสมกบัความเสีย่ง 

นโยบายการลงทนุ 

PHATRA SG-AA Light เป็นกองทนุทีม่นีโยบายในตราสารทนุ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสารหนี้ และ/หรอืเงนิฝาก 
ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีืน่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืให ้
ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพจิารณาลงทุนในหลักทรัพยแ์ต่ละประเภทในสัดสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 
100 ของ NAV โดยสัดส่วนการลงทุนขึน้อยู่กับการตัดสนิใจของบรษัิทจัดการและตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแตล่ะขณะ โดยทีบ่รษัิทจัดการจะพจิารณาลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ภายใตก้รอบการ
ใหค้ าแนะน าในดา้นการลงทุนที่ระบุไวใ้นบทวเิคราะห์ Asset Allocation ที่ไดร้ับจากที่ปรกึษาการลงทุน 
นอกจากนี้ กองทนุอาจพจิารณาลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 79 
ของ NAV ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผูจ้ัดการกองทุน ดังนั้น ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดร้ับผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นหรอืไดร้ับเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทนุเร ิม่แรกได ้

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์(กอง1) หรอืทรัสตเ์พื่อการ
ลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์(REITs) หรอืกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (infra) ซึง่อยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิท
จัดการ ในสัดสว่นโดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีม่เกนิรอ้ยละ 100 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด  

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

ไมม่นีโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

กองทนุรวมเหมาะกบัผูล้งทนุประเภทใด 

o กองทนุนี้มรีะดับความเสีย่งอยู่ในระดับ 5 (เสีย่งปานกลางค่อนขา้งสงู) หากพจิารณาตามค าแนะน าเรือ่งการ
จัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผูล้งทุนทีรั่บความเสีย่งไดต้ัง้แต่ระดับปานกลาง
คอ่นขา้งสงู โดยผูล้งทนุตอ้งการลงทนุระยะกลางถงึยาว และตอ้งการกระจายเงนิลงทุนไปลงทุนในตราสารที่
หลากหลายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยผูจั้ดการกองทุนจะมกีารปรับเปลี่ยนสัดสว่นการลงทุนตาม
ความเหมาะสม  

o ผูล้งทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่หลากหลายได ้เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้  
ตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งสงู (high yield bond) ตราสารทางเลอืก (อสังหารมิทรัพย ์ทองค า น ้ามัน เป็นตน้) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ โดยเป็นความเสีย่งทัง้การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยผูล้งทุนสามารถรับ
ความผันผวนของมลูคา่หน่วยลงทนุได ้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุน
จะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุน ดังนั้น จงึยังม ี
ความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเหลอือยู ่โดยผูล้งทนุตอ้งรับความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่นได ้

อายโุครงการ  : ไมก่ าหนด 

จ านวนเงนิทนุของโครงการ : 5,000 ลา้นบาท 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ : 12 มนีาคม 2562 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีน  : บรษัิทหลักทรพัยจ์ัดการกองทนุ เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากดั 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ : ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ระดบัความเสีย่ง และความเสีย่งในการลงทนุของกองทนุ 

 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

การบรหิารการลงทุนแบบมุ่งหวังใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดัชนีชีว้ัด (Active management risk),  ความเสีย่ง
จากตลาด (Market Risk), ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งสงู (High yield bond risk),  
ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สัญญา (Credit risk), ความเสีย่งของการ
ลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk), ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk), 
ความเสีย่งจากการเขา้ท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivative risk), ขอ้จ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ 
(Repatriation risk), อตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 
*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่https://am.kkpfg.com/ 

ค าเตอืน 
 การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่น

ตัดสนิใจลงทนุ 
 ผลการด าเนนิการในอดตีของกองทนุรวมมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิการในอนาคต 
 กองทนุไมไ่ดป้้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดร้ับผลก าไรจาก

อตัราแลกเปลีย่น หรอืไดร้ับเงนิตน้คนืต ่ากวา่เงนิลงทนุเร ิม่แรกได ้
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ และ/หรือ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ดังนั้น กองทุนจงึม ี

ความเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ 
 ผลตอบแทนและผลการด าเนนิงานจากการซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ อาจมคีวามแตกต่างกับการ

ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้เพยีงอยา่งเดยีว เนื่องจากการคดิคา่ใชจ้า่ยและคา่ธรรมเนียมทีแ่ตกต่างกัน หรอื 
เงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการ และบรษัิทประกนัชวีติก าหนด 

 ผูล้งทนุควรศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุกอ่นการตัดสนิใจ
ลงทนุ ทัง้นี้การซือ้ขายกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุอาจมขีอ้ก าหนด และวธิปีฏบิัตทิีแ่ตกตา่งไปจาก
การซือ้ขายกองทนุเพยีงอยา่งเดยีว 

 กรณีผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนจะไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากบรษัิทประกัน
ชวีติภายใน 5 วันท าการนับแต่วันรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑท์ี่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ประกาศ
ก าหนด หรอืทีเ่ห็นชอบใหด้ าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้ โดยมวีธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนซึง่เป็นไป
ตามทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ 

 โปรดศกึษาค าเตอืนทีส่ าคัญอืน่ไดใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 
 

ประเภทผลติภณัฑ ์: ผลติภณัฑท์ีไ่มม่คีวามซบัซอ้น (plain product) 
ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท ัว่ไป  
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ค าเตอืน : การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตัดสนิใจลงทนุ, ผลการด าเนนิการในอดตีของกองทนุรวมมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการ

ด าเนนิการในอนาคต, กองทนุไมไ่ดป้้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทุนหรอืไดร้ับผลก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น หรอืไดร้ับเงนิตน้คนืต ่ากวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ,้ กองทนุ

อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรอื สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ดังนัน้ กองทนุจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่, โปรดศกึษาค าเตอืนทีส่ าคัญอืน่ไดใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

สถานทีต่ดิตอ่ซือ้ – ขายหนว่ยลงทนุ หรอืขอรบัหนงัสอืชีช้วน : บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด ชัน้ 19 อาคารเมอืงไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ์อาคารเอ เลขที ่252/25  

ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 โทรศัพท ์: 0-2305-9800  โทรสาร : 0-2305-9803-4  website : https://am.kkpfg.com/ 

email : kkpam.customer@kkpfg.com 

หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอืน่ทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ 

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

ก าหนดการซือ้-ขายหนว่ยลงทนุ คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ (รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทนุ**)  
(รวมVAT) 

การเสนอขายหน่วยลงทนุ : ทกุวนัท าการ เวลา 8.30 – 15.30 น. คา่ธรรมเนียมการจัดการ : ไมเ่กนิ 2.675% ตอ่ปี (ปัจจบุนั 0.8025%) 
มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้หน่วยลงทนุ : 1,000 บาท คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ : ไมเ่กนิ 0.107% ตอ่ปี (ปัจจบุนั 0.0321%) 
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : ทกุวนัท าการ เวลา 8.30 – 15.30 น. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน : ไมเ่กนิ 0.535% ตอ่ปี (ปัจจบุนั 0.107%) 
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ   คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่รยีกเกบ็ 0.778% ตอ่ปี  (ตัง้แตว่นัที ่12 ม.ีค. 62 - 31 ธ.ค. 62) 
  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก : ทกุวนัท าการ เวลา 8.30 – 15.30 น. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ ือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  (รอ้ยละของมลูคา่หนว่ย

ลงทนุ) (รวมVAT) 
  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ : ทกุวนัท าการ เวลา 8.30 – 15.30 น. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ : ไมเ่กนิ 2.14% (ปัจจบุนั 0.2675%) 
มลูคา่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าการรับซือ้คนื : ไมก่ าหนด คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : ไมเ่กนิ 2.14% (ปัจจบุนั ยกเวน้) 

มลูคา่/จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืขัน้ต า่ : 100 บาท/ 10 หน่วย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ   
ระยะเวลาการรบัเงนิคา่ขายคนื 
 
T  = วนัท าการซือ้ขาย                     

: ปัจจบุัน T+4 เฉพาะบัญชรัีบเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทนุของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, 
TMB, TBank, KTB, CIMB Thai, LH Bank, 
UOB, Citibank  และน าฝาก/น าสง่เชค็ T+4 
ส าหรับบัญชธีนาคารอืน่นอกเหนือจากทีร่ะบขุา้งตน้ 
(รายละเอยีดอาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก : ไมเ่กนิ 2.14% (ปัจจบุนั ยกเวน้) 

  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ : ไมเ่กนิ 2.14% (ปัจจบุนั 0.2675%) 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : 50 บาท ตอ่ 1 รายการ 

**มลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด หักดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด 
เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 

    

 ผลการด าเนนิการในอดตี1 ขอ้มลู ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2563         ประเภทกองทนุตามสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ (AIMC) :   Conservative Allocation 

     
 

 

1 เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี้ ไดจั้ดท าตามมาตรฐานการวดั 

ผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
2 % ตอ่ปี 
3 ตัวชีว้ดั : ตัง้แตว่นัที ่15 ม.ค. 63 เป็นตน้ไป กองทนุไดเ้ปลีย่นตัวชีว้ดั เป็น  

(1) 12% ดัชนผีลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) +  

(2) 12% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน + (3) 11% ผลตอบแทนรวมสทุธิ

ของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุนอ้ยกวา่เท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (4)  11% ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีันดับความ

น่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (5) 22% ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged 

USD ปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน + (6) 7% ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return 

Index Value Hedged USD ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน + (7) 3.5% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวม

อสังหารมิทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์(PF & REIT Total Return Index)  + (8) 3.5% ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts  ในสกุลเงนิดอลลารส์งิคโปร ์โดยปรับเป็น

อัตราผลตอบแทนทกุประเภทจากการลงทนุในหลักทรัพย ์(Total return) โดยใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มลู Bloomberg หรอืแหลง่ขอ้มลูอืน่ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและไดร้ับการยอมรับ และปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่

ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน + (9) 2% ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่

ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน + (10) 1% ดัชนรีาคาทองค า London PM Fix ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่

ค านวณผลตอบแทน + (11) 15% อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดอืน วงเงนินอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์

หลังหักภาษี 

หมายเหต:ุ  การเปลีย่นเกณฑใ์ชว้ดัผลการด าเนนิงานในชว่งแรกอาจท าใหผ้ลการด าเนนิงานของกองทนุรวมดขีึน้เมือ่เปรยีบเทยีบ ตัวชีว้ดัมาตรฐาน เนือ่งจากตราสารหนีท้ีก่องทนุรวมลงทนุบางสว่นไม่มภีาระภาษี 

ขณะทีต่ัวชีว้ดัมาตรฐานใหม ่(ตาม (3) (4) และ (11)) ค านวณจากสมมตฐิานตราสารหนีท้ัง้หมดเสยีภาษี 
4 หากกองทนุรวมมผีลการด าเนนิงานตัง้แตว่ันทีจ่ดทะเบยีนทรัพยส์นิกองทนุรวมหรอืวันทีเ่ปิดเสนอขายชนดิหน่วยลงทนุไมค่รบ 1 ปีปฏทินิ จะแสดงผลการด าเนนิงานของปีปฏทินิแรกตัง้แตว่นัทีก่องทนุรวมจด

ทะเบยีนทรัพยส์นิกองทนุรวมหรอืวนัทีเ่ปิดเสนอขายชนดิหน่วยลงทนุจนถงึวนัท าการสดุทา้ยของปีปฏทินิแรก 
5 หากกองทนุรวมมผีลการด าเนนิงานในปีทีเ่ลกิกองทนุไมค่รบ 1 ปีปฏทินิ จะแสดงผลการด าเนนิงานของปีปฏทินิสดุทา้ยตัง้แตว่นัท าการสดุทา้ยของปีปฏทินิกอ่นหนา้จนถงึวันทีเ่ลกิกองทนุ 
6 The blended returns are calculated by 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. 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Peer Group Fund Performance) 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

 5th Percentile 0.91 5.55 1.48 0.23 2.38 2.83 1.62 2.40 2.76 1.95 1.47 0.92 

 25th Percentile -0.14 2.85 -1.24 -0.08 1.70 2.74 2.28 3.04 4.16 3.31 2.91 2.51 

Conservative Allocation 50th Percentile -1.58 1.79 -3.94 -0.57 1.10 2.49 2.58 4.09 5.36 3.88 3.31 2.90 

 75th Percentile -2.04 0.73 -5.64 -1.18 0.66 1.74 3.24 4.85 6.40 4.08 3.50 3.52 

 95th Percentile -2.43 -1.16 -6.46 -2.25 0.04 1.24 3.84 5.63 6.93 4.78 4.01 4.12 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Disclaimer of Peer group Fund Performance) 
1.ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 
2.ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบับเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
3.ผลการด าเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบแบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากับกองทนุ
ประเภทเดยีวกันในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  
-5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์ -25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์ 
-50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์ -75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์ 
-95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์ 
4.ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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PHATRA SG-AA Light FUND ตวั ีว้ดั
 Year to 

Date 
3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้
กองทนุ2 

กองทนุรวม -0.84% 0.99% 6.08% -0.57% N/A N/A N/A 1.16% 

ตัวชีว้ดั3,6 -0.54% 1.18% 7.76% 0.41% N/A N/A N/A 3.01% 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนนิงาน2 

6.69% 3.26% 4.60% 5.85% N/A N/A N/A 4.82% 

ความผันผวน
ของตัวชีว้ดั2 

8.98% 3.59% 5.94% 7.84% N/A N/A N/A 6.47% 

ผลการด าเนนิงานตามปีปฏทินิ4,5 (%ตอ่ปี)  
 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กองทนุรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.68% 

ตัวชีว้ดั3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.29% 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนนิงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.78% 

ความผันผวนของ
ตัวชีว้ดั 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.39% 

 



1 

แบบ 123-1 
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563   

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรลงทนุในกองทนุรวมไม่ใชก่ำรฝำกเงนิ 
 
 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 
มีดัชนีช้ีวัดการต่อต้านคอร์รัปช่ันในระดับ  
: ได้รับการรับรอง CAC 

กองทุนเปดิภัทร สตรำทิจิค แอสเซ็ท อโลเคช่ัน-Light   

PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Light 

 PHATRA SG-AA Light  FUND 
(หน่วยลงทุนชนิดท่ัวไป : PHATRA SG-AA Light) 

กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)  

กองทุนรวมท่ีมีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน 
ภำยใต้ บลจ. เดียวกัน  

(Cross Investing Fund)  

กองทุนท่ีลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงท้ังในและต่ำงประเทศ 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ค่ำธรรมเนียม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลอื่นๆ 
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นโยบำยกำรลงทุน  
กองทุนมีนโยบายที่จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงิน

ฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนที่กองทุนสามารถลงทุนได้  โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนใน
หลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ  NAV  ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ 
บริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน   
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนภายใต้กรอบการให้ค าแนะน าในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ใน  
บทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน  
ที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) 
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ย
รอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง   

บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเพียงกองทุนเดียวที่มีนโยบายสอดคล้อง
กับกองทุนนี้  
 

กองทุนมีกลยุทธก์ารลงทุนมุง่หวังให้ผลประกอบการสูงกวา่ดัชนชีี้วัด ( Active Management) 

กองทุนจะลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานเป็นส าคัญ  ประกอบด้วยค าแนะน าจากที่ปรึกษาการลงทุน และ           
การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะบริษัท รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน โดยใช้   
การวิเคราะห์ทั้งแบบ Top-Down Approach และวิเคราะห์แบบ Bottom-Up Approach 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 
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 กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) หากพิจารณาตามค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน 
(Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับปานกลางค่อนข้างสูง โดยผู้ลงทุนต้องการลงทุน
ระยะกลางถึงยาว และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้จัดการ
กองทุนจะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม  

 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทนุในตราสารทีห่ลากหลายได ้เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี ้ตราสารหนีท้ี่มีความเสี่ยงสงู 
(high yield bond) ตราสารทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์ ทองค า น้ ามัน เป็นต้น) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเป็นความเสี่ยง          
ทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนสามารถรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้  ทั้งในระยะสั้นและ       
ระยะยาว ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั้นจึงยังมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่ โดยผู้ลงทุนต้องรับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 
 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนน้ี 

 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 
 อย่ำลงทุนหากไมเ่ข้าใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนี้ดีพอ 
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ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อกองทุน

น าเงินบาทไปซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยกองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตาม       
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม  ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยง      
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่  ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมี     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงิน
ลงทุนเริ่มแรกได้  อีกทั้งการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก
ต้นทุนที่เพิ่มข้ึนได้ 

 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนอาจมี
ความเสี่ยงมากว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง  

 กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และ/หรือแสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงท าให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ความเสี่ยงได้สูง
กว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้
ลงทุนเอง 

 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในการค านวณค่าสัมบูรณ์
ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้ วัด  (Active 
management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการ
กองทุนทอีาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้ 

 กองทุนอาจลงทุนในตราสาร Non-Investment Grade หรือ Unrated หรือ Unlisted ในสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 15% ของ 
NAV ดังนั้น อาจมีความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit risk/Default risk) และ ความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) มากขึ้น 

 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund)  
ตามอัตราส่วนที่บรัทจัดการก าหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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หลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวม
ปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ https://am.kkpfg.com 

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตัดสินใจลงทุน 
 ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการกองทุนที่

ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษทั
จัดการกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดท าขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้า  
ในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด
บัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนนุการขายหรอื
รับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการ
ก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่ งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับค าสั่ง
ดังกล่าวได้ 

 
ส ำหรับผู้ลงทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน 
 ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ 
และบริษัทประกันชีวิตก าหนด 

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  (Unit-Linked Life Policy) ได้  
 โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อก าหนด และวิธี

ปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

 กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วัน
ท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศก าหนด หรือที่เห็นชอบให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืนได้  
โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน  

 
โปรดศึกษำค ำเตือนท่ีส ำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
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แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 
 

 

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 

 
ความผนัผวนของผลการ 
ด าเนินงาน (SD) 
 
ควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk) 
 

การกระจุกตัวลงทุน 
ในผู้ออกตราสารรวม 
 
 
การลงทุนกระจุกตัว  
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม 
 
 
การลงทุนกระจุกตัว  
รายประเทศรวม 
 
ควำมเสีย่งจำกกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลีย่น (exchange rate risk) 
การป้องกันความเสี่ยงจาก 
การเปลี่ยนแปลงของ  
อัตราแลกเปลี่ยน (fx) 
 
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ https://am.kkpfg.com 

>25%  5% 5-10% 10-15% 15-25% 

ต่ า สูง 

   10% 10-20% 20-50% 50-80%  80% 

ต่ า สูง 

 20% 20%-50%  80% 50%-80% 

ต่ า สูง 

 20% 20%-50%  80% 50%-80% 

ต่ า สูง 

ต่ า 

ไม่ป้องกัน ท้ังหมด/เกือบท้ังหมด บางส่วน ดุลยพินิจ 

สูง 
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% NAV 

 
**กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ Property Fund และ REITs 

 
ชื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

 
รายชื่อทรัพย์ ภำครัฐ/

ภำคเอกชน 
ควำม

น่ำเชื่อถือ 
% 

NAV 
1 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY US)   7.35 

2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB20813B) ภาครัฐ  3.80 

3 JUPITER DYNAMIC BOND-CLASS I EUR ACC (JUPDBIA LX)   3.56 

4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (LB22DA) ภาครัฐ  3.21 

5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB20903B) ภาครัฐ  2.97 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เปน็ปจัจุบนัได้ที่ https://am.kkpfg.com  

พันธบัตร,ต๋ัวเงินคลัง 
33.53% 

หน่วยลงทุน
ต่างประเทศ 19.59% 

ตราสารหนี้ระยะส้ัน 
12.75% 

หุ้นกู้ 10.16% 

ตราสารทุนในประเทศ 
7.17% 

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 
4.99% 

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม** ,
โครงสร้างพื้นฐาน
ต่างประเทศ 3.58% 

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม**,

โครงสร้างพื้นฐานใน
ประเทศ 3.08% 

หน่วยลงทุนใน
ประเทศ 3.01% 

Callable/Puttable 
Bonds 1.22% 

สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า 0.87% 

สินทรัพย์และหนี้สิน
อื่น 0.05% 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 
ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้น รวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว 
อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงส้ินรอบปีบัญชีล่าสุด  
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่ 
https://am.kkpfg.com    

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
รายการ สูงสุดไม่เกิน เกบ็จริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ไม่เกิน 2.14 0.2675 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคนื (Back-end Fee) ไม่เกิน 2.14 ปัจจบุันยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)   
-  กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)      ไม่เกิน 2.14 0.2675 
-  กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง (Switching Out) ไม่เกิน 2.14 ปัจจบุันยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 
หมายเหตุ :  1. ค่าธรรมเนยีมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
 2. ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ กองทนุตน้ทาง 

และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย 
(front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคนื (back end fee) ซ้ าซ้อนกนั 

 3.  บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนยีมดังกล่าวกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ และ/หรือ ปดิประกาศที่สานักงานของบรษิัทจัดการ 

 
 

0.8025 

0.0321 0.1070 0.0170 

0.9586 

สูงสุดไม่เกิน, 2.6750 

สูงสุดไม่เกิน, 0.1070 
สูงสุดไม่เกิน, 0.5350 

สูงสุดไม่เกิน, 2.3900 

สูงสุดไม่เกิน, 5.7070 

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่าย 

ค่ำธรรมเนียม 
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 แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 
ผลการด าเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน1, 2, 4  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 
หมายเหต ุ

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

2 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานต้ังแต่จัดต้ัง 
กองทุนรวมจนถึงวันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 

3 ตัวช้ีวัด: 
 สัดส่วน % 
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 12 
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

12 

3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย 

11 

4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก 
ตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

11 

5. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

22 

6. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุน 
การป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

7 

7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total 
Return Index)  

3.5 

8. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts  ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทน 
ทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มี

3.5 

2.6
8%

 
5.2

9%
 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

กองทุนรวม 

ตัวชี้วัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
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ความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 
9. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

2 

10. ดัชนีราคาทองค า London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น
สกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

1 

11. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี  

15 

 

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป กองทุนได้เปล่ียนตัวช้ีวัด เป็นดังนี้ 
 สัดส่วน % 
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 7.2 

2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

16.8 

3. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

44 

4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุน 
การป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

7 

5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total 
Return Index)  

3.5 

6. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts  ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทน 
ทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มี
ความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

3.5 

7. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

2 

8. ดัชนีราคาทองค า London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุล
บาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

1 

9. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี  

15 

 

หมายเหตุ:  การเปล่ียนเกณฑ์ใช้วัดผลการด าเนินงานในช่วงแรกอาจท าให้ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
 ตัวช้ีวัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ (ตามข้อ 11) 
 ค านวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี 

 
4 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 



11 

“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. 

 กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -10.46% 

 ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 5.06%  ต่อปี 

 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ  

Conservative Allocation 

 ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563    

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2 

กองทุนรวม  -1.81% 5.04% -1.81% -1.29% N/A N/A N/A 0.62% 

ตัวช้ีวัด3,4 -1.70% 6.50% -1.70% -0.19% N/A N/A N/A 2.67% 

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

7.84% 5.61% 7.84% 5.69% N/A N/A N/A 5.06% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด2 

10.68% 7.58% 10.68% 7.71% N/A N/A N/A 6.88% 

 
หมายเหต ุ

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

2 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานต้ังแต่จัดต้ัง 
กองทุนรวมจนถึงวันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 

3 ตัวช้ีวัด: 
 สัดส่วน % 
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 12 
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

12 

3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย 

11 

4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก 
ตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

11 

5. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

22 
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6. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุน 
การป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

7 

7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total 
Return Index)  

3.5 

8. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts  ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทน 
ทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มี
ความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

3.5 

9. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

2 

10. ดัชนีราคาทองค า London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น
สกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

1 

11. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี  

15 

 

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป กองทุนได้เปล่ียนตัวช้ีวัด เป็นดังนี้ 
 สัดส่วน % 
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 7.2 

2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

16.8 

3. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

44 

4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุน 
การป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

7 

5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total 
Return Index)  

3.5 

6. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts  ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทน 
ทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มี
ความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

3.5 

7. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

2 

8. ดัชนีราคาทองค า London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุล
บาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

1 

9. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี  

15 
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หมายเหตุ:  การเปล่ียนเกณฑ์ใช้วัดผลการด าเนินงานในช่วงแรกอาจท าให้ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
 ตัวช้ีวัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ (ตามข้อ 11) 
 ค านวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี 
4 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. 

 

ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Conservative Allocation ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

Conservative 
Allocation 

5th Percentile 4.96 0.33 1.44 1.34 2.81 3.55 2.42 3.52 2.64 1.80 1.43 0.90 
25th Percentile 4.31 -0.91 -0.78 0.87 1.69 3.48 3.66 5.41 4.09 3.12 2.74 2.47 
50th Percentile 3.04 -2.21 -2.34 0.62 1.23 3.14 5.19 7.12 5.27 3.90 3.28 2.95 
75th Percentile 2.47 -2.88 -3.49 0.15 0.68 2.25 6.00 8.44 6.25 4.08 3.54 3.58 
95th Percentile 0.42 -3.59 -4.50 -1.30 0.16 1.39 6.95 9.29 6.80 4.81 3.94 4.21 

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance) 
1.ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th 
3.ผลการด าเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ 
โดยแบ่งออกเป็น  
- 5th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์   
- 25th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
- 50th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์   
- 75th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
- 95th Percentile แสดงผลการด าเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์  
4.ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถน าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com 
 
 
 
 
 



14 

 

 
 
 

นโยบายการจ่ายเงินปนัผล ไม่มีนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

โดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน 
เกียรตินาคิน ภัทร  

วันที่จดทะเบียนกองทนุ 12 มีนาคม 2562 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซื้อ                                   : ทุกวันท าการ เวลา 8:30 – 15:30 น. 

มูลค่าข้ันต่ าของการซื้อครั้งแรก     : 1,000 บาท 
มูลค่าข้ันต่ าของการซื้อครั้งถดัไป     : 1,000 บาท 

 
 

วันท าการขายคืน : ทุกวันท าการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น. 
 มูลค่าข้ันต่ าของการขายคืน : ไม่ก าหนด 
 ยอดคงเหลือขั้นต่ า : 100 บาท/ 10 หน่วย 
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน          

 
 
 
 
 

: ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน  
(ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ 
KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TMB, TBank, 
KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank  และน าฝาก
เช็ค T+4ส าหรับบัญชีธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุ
ข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)) 

 T  = วันท าการซื้อขาย                     
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิรายวันได้ที่  https://am.kkpfg.com  

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ชื่อ - นามสกุล ขอบเขตหน้าที ่ วันที่เริ่มบริหารกองทนุรวมนี ้
 คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต                                 ผู้จัดการกองทุน 1 กันยายน 2563   
 คุณลักษณ์ชนก สงวนรกัศักดิ ์ ผู้จัดการกองทุน 11 พฤศจิกายน 2562 
 คุณอัญชญั ชฤูกษ์ธนเศรษฐ ์ ผู้จัดการกองทุน 12 มีนาคม 2562   
 คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ด ี ผู้จัดการกองทุน 1 กันยายน 2563   
อัตราส่วนหมุนเวียน 
การลงทุนของกองทุนรวม 
(PTR) 

1.23 เท่า 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
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ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 

 ธนาคารเกียรตินาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2165-5555 

 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000  

 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888 

 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2658-8888 

 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384  

 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2695-5000 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด  โทรศัพท์ : 02-846-8649 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  โทรศัพท์ : 02-646-9650 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากดั โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878   

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718 

 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2305-9559 

 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด  โทรศัพท์ : 0-2680-1111 

 บริษัท หลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน เมอร์ชั่น พารท์เนอร์ จ ากดั  โทรศัพท์ : 0-2660-6677 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
โทรศัพท์ : 0-2659-8000 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800  

 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2659-3456 

 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ : 02-638-5000, 02-287-6000  

 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จ ากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 

 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500 

 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จ ากดั โทรศัพท์ : 02-680-5000 

 บริษัท หลกัทรัพยค์ันทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000 

 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด  โทรศัพท์ : 0-2223-2288  

 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797 

 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด    
โทรศัพท์ :0-2861-5508  

 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111 

 บริษัท หลกัทรัพยห์ยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด  โทรศัพท์ : 0-2009-8888 
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 บริษัท หลกัทรัพย์ บัวหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศัพท์ :  0-2618-1111 

 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 02 626 7777, 02 626 7778 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 1572  

 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ากัด  โทรศัพท์: 02 026 6222 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จ ากัด โทรศัพท์: 02 026 5100 

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่อง
ทางการบริการอ่ืนที่บริษัทจัดการก าหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ ช่องการ
บริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม 
ตั้งแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ได้เปิดบญัชกีองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชี
กองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

ติดต่อสอบถามรับหนังสือ 
ชี้ชวน/ร้องเรียน 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เกยีรตินาคนิภัทร จ ากัด 
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ 
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ : 0-2305-9800  โทรสาร : 0-2305-9803-4 
website : https://am.kkpfg.com  
email : kkpam.customer@kkpfg.com 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน ได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอ่ืนที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการก าหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัด
ให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจาก
นโยบายการลงทุนที่ เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนของทั้งกองทุน
รวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง  
 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยขน์ได้ที่ 
https://am.kkpfg.com 

ข้อมูลอ่ืน ๆ  ข้อสงวนสิทธิส าหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
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 บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือ
 พลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่อ่ืน และ/หรือมีบัญชี 
 อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็นบุคคล 
 ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือ 
 ห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีข้ึนและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ
 ในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
 ทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ 
 กลุ่มบุคคลใดที่ท าให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยง 
 ทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign 
 Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มี
 ลักษณะเดียวกัน 
 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
 กองทุน หรือตามสัดส่วนอ่ืนที่จะมีการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของ
 กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
 กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอ านาจประกาศก าหนด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและ
 ยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปดิเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทนุให้แก่กองทุนหลัก และ/
 หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
 กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ่ืน 
 รายละเอียดดังนี้  

1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน  
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย  
และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุน
หลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือ
คู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจร้อง
ขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อก าหนดของ
กองทุนหลัก  
4. ข้อมูลอ่ืนตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ  
และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจร้องขอ  

 
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะน าส่งข้อมูลข้างต้นและ
เอกสารอ่ืนใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุน
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ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ่ืน และผู้ถือหน่วย
ลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอ่ืนใดจากบริษัทจัดการ 

  
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก     

จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของ 
กองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด 

 
 

 
 
 
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรกำรลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (Active management 
risk)  

ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจ
ท าให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้ 
2. ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market risk)  

ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง   
ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ย 
(Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดที่ส่งผลให้ราคาหรือผลตอบแทนของ
ตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลดลง 
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีควำมเสี่ยงสูง (High yield bond risk)  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ตราสารหนี้ที่อยู่ต่ ากว่าระดับที่น่าลงทุน 
(Non-investment grade bond) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิต (Unrated bond) ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าว
จะมีความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับที่น่าลงทุน 
(Investment grade bond) 
4. ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำรหรือคู่สัญญำ (Credit risk)  

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ าประกันตราสารหรือคู่สัญญาที่กองทุนไปลงทุนปรับลดอันดับความ
น่าเชื่อถือ หรือปฏิเสธการช าระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด หรือช าระไม่ครบตามจ านวนที่สัญญาไว้ 

 
 
 

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน  
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5. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and political risk)  
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ตลาดทุนและตลาดเงิน  รวมถึงข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย การท าธุรกรรม
ทางเงิน เป็นต้น 
6. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk)  

ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอัน
สมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ 
7. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivative risk)  

การพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อาจส่งผลให้กองมีความเสี่ยงเพิ่มข้ึน ดังนี้ 

 ควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกทิศทำงของสินทรัพย์อ้ำงอิงไม่ได้เป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์ไว้  ซึ่งอาจท าให้
ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามคาดไว้ หรืออาจท าให้เกิดการขาดทุนบางส่วน 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยฐำนเงินลงทุน (Leverage risk) การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อาจใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) โดยตรง  ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงราคาของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหนา้อาจมีอัตราการแกว่งตัวเป็นเปอร์เซน็ต์
มากกว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และอาจท าให้ผู้ถือตราสารฯมีก าไรหรือขาดทุนในอัตราที่สูง
กว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) โดยตรง 

 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร คือความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ใน
ระยะเวลาและ/หรือราคาที่เหมาะสม 

8. ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)  
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในประเทศที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของ

ทางการในต่างประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงสาเหตุอ่ืนใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการน าเงินกลับ
ของกองทุน 
9. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange rate risk)  

ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาท
ผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม  https://am.kkpfg.com 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 
 
 
 
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์        
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 
 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอ่ืนที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น           
รายใดรายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน 
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ 
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ          
ที่สามารถลงทุนได้ 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่
ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเชน่กัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนอำจป้องกันควำมเสี่ยง
ตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความ
เสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม ่
 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม  https://am.kkpfg.com 
 
 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน 

ค ำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 
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