(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
KKP FIXED INCOME PLUS FUND
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP PLUS
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Short Term General Bond
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี
โดยกองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเฉลี่ยรอบปี
บัญชี โดยตราสารหนี้ภาคเอกชน ณ วันที่ลงทุน ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ BBB+
ขึ้นไป
• กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 ของ NAV โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้น และอัตราดอกเบี้ยที่
คาดว่าจะได้รับ ณ วันที่กองทุนลงทุน ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด โดยจะป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) เฉพาะที่เป็นตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ประเภทตราสารหนี้ Callable และตราสารหนี้ Puttable โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้
อย่างแน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของ สถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น
และไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมhttps://am.kkpfg.com)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี)

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
Year to
Date
กองทุนรวม
0.50%
ตัวชี้วัด
0.45%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
0.32%
ความผันผวนของกองทุน
0.07%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
0.09%

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

0.23%
0.21%
0.16%
0.06%
0.09%

0.38%
0.34%
0.23%
0.07%
0.11%

0.65%
0.58%
0.40%
0.07%
0.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

0.88%
0.99%
0.54%
0.08%
0.30%

1.09%
0.78%
0.84%
0.08%
1.14%

1.55%
1.69%
1.34%
0.17%
1.40%

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
1.97%
2.60%
N/A
0.18%
1.58%

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน
โดยมีตราสาร non-investment grade /
unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV
ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 23 พฤศจิกายน 2547
วันเริ่มต้น class
:
นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. นายรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์ (ตั้งแต่ 1 ก.ย. 63)
2. นายชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 61)
ดัชนีชี้วัด :
(1) 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(2) 30% ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้
ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial
Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของ
ผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) 10% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสาร
หนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+
ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย
(4) 10% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
หลังหักภาษี
(5) 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท
(THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
หลังหักภาษี

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

Morningstar Rating Overall จาก
MorningStar ประเภท Thailand
Fund Short Term Bond
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

KKP PLUS
การขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

: ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน

: ทุกวันทําการ

เวลาทําการ

: 8:30 - 16:00 น.

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา

: 1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่ํา

: 0.00 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่า ภายใน 3 วันทําการ¹
:
ขายคืน
(ปัจจุบัน T+1)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1,000 บาท

หมายเหตุ ¹ ถัดจากวันที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
² ปัจจุบัน T+1 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+1 สําหรับบัญชี
ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การจัดการ
0.3000 %
0.2000 %
รวมค่าใช้จ่าย
0.4922 %
0.2720 %
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 พ.ย. 63 - 31 ต.ค. 64
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
ไม่มี
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่มี
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ไม่มี
การโอนหน่วย
20 บาท ต่อ 1 รายการ
20 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
ตั๋วแลกเงิน
หุ้นกู้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Callable Bonds/Puttable Bonds
ตราสารหนี้ระยะสั้น
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

%NAV
34.78
31.21
19.51
13.92
0.19
0.15
0.12
0.12

ชื่อทรัพย์สิน
%NAV
TERM DEPOSIT DOHA BANK
8.41
(DOHA22D29A_00044)
JAPAN TREASURY DISC BILL
4.37
(JP1741041N82)
DEPOSIT CHINA CONSTRUCTION
BANK (ASIA) CORPORATION
4.20
LIMITED (CCBA22N04A_00044)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.74
(CBF23109A)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.52
(CBF23320A)

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
FX Hedging

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

-0.08%
100.16%

Recovering Period
อายุเฉลี่ยของ
ตราสารหนี้
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน
Yield to Maturity

2 เดือน
3 เดือน
2.14 เท่า
0.94%

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ประเทศ

%NAV

QATAR

26.38

JAPAN

6.05

CHINA

5.80

UNITED ARAB EMIRATES

0.12

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ผู้ออก

%NAV

ธนาคารแห่งประเทศไทย

23.55

QATAR NATIONAL BANK

16.29

Doha Bank Q.P.S.C.

10.09

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จํากัด

8.52

Government of Japan

6.05

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ในประเทศ national international
GOV/AAA

28.11

0.00

0.00

AA

10.00

0.00

0.00

A

14.73

1.23

38.36

BBB

7.27

0.00

0.00

ต่ํากว่า
BBB

0.00

0.00

0.00

unrated

0.00

0.00

0.00

KKP PLUS

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ
หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ําสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com
ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
KKP FIXED INCOME PLUS FUND
หน่วยลงทุนชนิด F
KKP PLUS-F
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Short Term General Bond
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี
โดยกองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเฉลี่ยรอบปี
บัญชี โดยตราสารหนี้ภาคเอกชน ณ วันที่ลงทุน ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ BBB+
ขึ้นไป
• กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 ของ NAV โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้น และอัตราดอกเบี้ยที่
คาดว่าจะได้รับ ณ วันที่กองทุนลงทุน ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด โดยจะป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) เฉพาะที่เป็นตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ประเภทตราสารหนี้ Callable และตราสารหนี้ Puttable โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้
อย่างแน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของ สถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น
และไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมhttps://am.kkpfg.com)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี)

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
Year to
Date
กองทุนรวม
0.66%
ตัวชี้วัด
0.45%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
0.32%
ความผันผวนของกองทุน
0.08%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
0.09%
3 ปี
กองทุนรวม
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

1.08%
0.99%
0.54%
0.09%
0.30%

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

0.28%
0.21%
0.16%
0.06%
0.09%

0.47%
0.34%
0.23%
0.08%
0.11%

0.84%
0.58%
0.40%
0.07%
0.09%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
1.24%
0.81%
N/A
0.09%
0.75%

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน
โดยมีตราสาร non-investment grade /
unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV
ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 23 พฤศจิกายน 2547
วันเริ่มต้น class
: 6 มีนาคม 2562
นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. นายรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์ (ตั้งแต่ 1 ก.ย. 63)
2. นายชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 61)
ดัชนีชี้วัด :
(1) 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(2) 30% ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้
ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial
Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของ
ผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) 10% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสาร
หนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+
ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย
(4) 10% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
หลังหักภาษี
(5) 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท
(THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
หลังหักภาษี

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

Morningstar Rating Overall จาก
MorningStar ประเภท Thailand
Fund Short Term Bond
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

KKP PLUS-F
การขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

: ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน

: ทุกวันทําการ

เวลาทําการ

: 8:30 - 16:00 น.

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา

: ไม่กําหนด

การขายคืนขั้นต่ํา

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่า ภายใน 3 วันทําการ¹
:
ขายคืน
(ปัจจุบัน T+1)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : ไม่กําหนด

หมายเหตุ ¹ ถัดจากวันที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
² ปัจจุบัน T+1 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+1 สําหรับบัญชี
ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การจัดการ
0.3000 %
ปัจจุบันยกเว้น
รวมค่าใช้จ่าย
0.4922 %
0.0960 %
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 พ.ย. 63 - 31 ต.ค. 64
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
ไม่มี
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่มี
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ไม่มี
การโอนหน่วย
20 บาท ต่อ 1 รายการ
20 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
ตั๋วแลกเงิน
หุ้นกู้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Callable Bonds/Puttable Bonds
ตราสารหนี้ระยะสั้น
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

%NAV
34.78
31.21
19.51
13.92
0.19
0.15
0.12
0.12

ชื่อทรัพย์สิน
%NAV
TERM DEPOSIT DOHA BANK
8.41
(DOHA22D29A_00044)
JAPAN TREASURY DISC BILL
4.37
(JP1741041N82)
DEPOSIT CHINA CONSTRUCTION
BANK (ASIA) CORPORATION
4.20
LIMITED (CCBA22N04A_00044)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.74
(CBF23109A)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.52
(CBF23320A)

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
FX Hedging

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

-0.08%
100.16%

Recovering Period
อายุเฉลี่ยของ
ตราสารหนี้
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน
Yield to Maturity

2 เดือน
3 เดือน
2.14 เท่า
0.94%

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ประเทศ

%NAV

QATAR

26.38

JAPAN

6.05

CHINA

5.80

UNITED ARAB EMIRATES

0.12

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ผู้ออก

%NAV

ธนาคารแห่งประเทศไทย

23.55

QATAR NATIONAL BANK

16.29

Doha Bank Q.P.S.C.

10.09

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จํากัด

8.52

Government of Japan

6.05

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ในประเทศ national international
GOV/AAA

28.11

0.00

0.00

AA

10.00

0.00

0.00

A

14.73

1.23

38.36

BBB

7.27

0.00

0.00

ต่ํากว่า
BBB

0.00

0.00

0.00

unrated

0.00

0.00

0.00

KKP PLUS-F

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ
หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ําสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com
ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
KKP FIXED INCOME PLUS FUND
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
KKP PLUS-SSF
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Short Term General Bond
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี
โดยกองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเฉลี่ยรอบปี
บัญชี โดยตราสารหนี้ภาคเอกชน ณ วันที่ลงทุน ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ BBB+
ขึ้นไป
• กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 ของ NAV โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้น และอัตราดอกเบี้ยที่
คาดว่าจะได้รับ ณ วันที่กองทุนลงทุน ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด โดยจะป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) เฉพาะที่เป็นตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ประเภทตราสารหนี้ Callable และตราสารหนี้ Puttable โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้
อย่างแน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของ สถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น
และไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมhttps://am.kkpfg.com)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี)

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
Year to
Date
กองทุนรวม
0.50%
ตัวชี้วัด
0.45%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
0.32%
ความผันผวนของกองทุน
0.07%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
0.09%
3 ปี
กองทุนรวม
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

0.23%
0.21%
0.16%
0.06%
0.09%

0.37%
0.34%
0.23%
0.07%
0.11%

0.66%
0.58%
0.40%
0.07%
0.09%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
0.66%
0.58%
N/A
0.07%
0.09%

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน
โดยมีตราสาร non-investment grade /
unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV
ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 23 พฤศจิกายน 2547
วันเริ่มต้น class
: 1 พฤศจิกายน 2564
นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. นายรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์ (ตั้งแต่ 1 ก.ย. 63)
2. นายชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 61)
ดัชนีชี้วัด :
(1) 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(2) 30% ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้
ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial
Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของ
ผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) 10% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสาร
หนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+
ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย
(4) 10% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
หลังหักภาษี
(5) 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท
(THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
หลังหักภาษี

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

KKP PLUS-SSF
การขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

: ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน

: ทุกวันทําการ

เวลาทําการ

: 8:30 - 16:00 น.

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา

: 1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่ํา

: 0.00 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่า ภายใน 3 วันทําการ¹
:
ขายคืน
(ปัจจุบัน T+1)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1,000 บาท

หมายเหตุ ¹ ถัดจากวันที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
² ปัจจุบัน T+1 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+1 สําหรับบัญชี
ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การจัดการ
0.3000 %
0.2000 %
รวมค่าใช้จ่าย
0.4922 %
0.3050 %
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. เนื่องจากกองทุนจัดตั้ง/เปิดให้บริการหน่วยลงทุนยังไม่ครบรอบระยะเวลาบัญชี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริงที่แสดงเป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าใช่จ่ายอื่นๆ
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
ไม่มี
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่มี
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ไม่มี
การโอนหน่วย
20 บาท ต่อ 1 รายการ
ยกเว้น
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
ตั๋วแลกเงิน
หุ้นกู้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Callable Bonds/Puttable Bonds
ตราสารหนี้ระยะสั้น
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

%NAV
34.78
31.21
19.51
13.92
0.19
0.15
0.12
0.12

ชื่อทรัพย์สิน
%NAV
TERM DEPOSIT DOHA BANK
8.41
(DOHA22D29A_00044)
JAPAN TREASURY DISC BILL
4.37
(JP1741041N82)
DEPOSIT CHINA CONSTRUCTION
BANK (ASIA) CORPORATION
4.20
LIMITED (CCBA22N04A_00044)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.74
(CBF23109A)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.52
(CBF23320A)

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
FX Hedging

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

-0.07%
100.16%

Recovering Period
อายุเฉลี่ยของ
ตราสารหนี้
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน
Yield to Maturity

2 เดือน
3 เดือน
2.14 เท่า
0.94%

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ประเทศ

%NAV

QATAR

26.38

JAPAN

6.05

CHINA

5.80

UNITED ARAB EMIRATES

0.12

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ผู้ออก

%NAV

ธนาคารแห่งประเทศไทย

23.55

QATAR NATIONAL BANK

16.29

Doha Bank Q.P.S.C.

10.09

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จํากัด

8.52

Government of Japan

6.05

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ในประเทศ national international
GOV/AAA

28.11

0.00

0.00

AA

10.00

0.00

0.00

A

14.73

1.23

38.36

BBB

7.27

0.00

0.00

ต่ํากว่า
BBB

0.00

0.00

0.00

unrated

0.00

0.00

0.00

KKP PLUS-SSF

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ
หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ําสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com
ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

(แบบ 123-1)
้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำค ัญ Factsheet
หน ังสือชีช
ข ้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565

บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภ ัทร จำก ัด
จำก ัด

กองทุนเปิ ดเคเคพี ตรำสำรหนีพ
้ ล ัส
KKP FIXED INCOME PLUS FUND
หน่วยลงทุนชนิด M
KKP PLUS-M

ประเภทกองทุนรวม / กลุม
่ กองทุนรวม
่ งทัง้ ในและต่างประเทศ
กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนทีล
่ งทุนแบบมีความเสีย
กลุม
่ กองทุนรวม : Short Term General Bond

่ ง
ระด ับควำมเสีย

ตำ
่
1

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนทีม
่ ค
ี วามมั่นคง และให ้ผลตอบแทนทีด
่ ี
โดยกองทุนจะดารงอายุถัวเฉลีย
่ แบบถ่วงน้ าหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเฉลีย
่ รอบปี บัญชี
่ ถือตัง้ แต่ BBB+ ขึน
โดยตราสารหนี้ภาคเอกชน ณ วันทีล
่ งทุนต ้องได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ
้ ไป
้ ขาย
• กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร ้อยละ 40 ของ NAV โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ
่ งจากอัตราแลกเปลีย
ล่วงหน ้า (Derivative) เพือ
่ ป้ องกันความเสีย
่ นของเงินต ้น และอัตราดอกเบีย
้ ที่
่ งอัตราแลกเปลีย
คาดว่าจะได ้รับ ณ วันทีก
่ องทุนลงทุนทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด โดยจะป้ องกันความเสีย
่ น
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 90 ของจานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ
้ ขายล่วงหน ้า (Derivative) เพือ
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
้ ขายล่วงหน ้าแฝง (Structured Note)
(Efficient Portfolio Management) เฉพาะทีเ่ ป็ นตราสารทีม
่ ส
ี ัญญาซือ
ประเภทตราสารหนี้ Callable และตราสารหนี้ Puttable โดยมีการกาหนดผลตอบแทนไว ้อย่างแน่นอน หรือ
เป็ นอัตราทีผ
่ ันแปรตามอัตราดอกเบีย
้ ของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบีย
้ อืน
่ และไม่มก
ี ารกาหนดเงือ
่ นไข
การจ่ายผลตอบแทนทีอ
่ ้างอิงกับปั จจัยอ ้างอิงอืน
่ เพิม
่ เติม
• กลยุทธ์การลงทุน: มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี้ ัด (Active Management)
ิ อืน
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สน
่ ๆ ตามทีร่ ะบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภท
้ วนส่วนข ้อมูลโครงการ โปรดศึกษา
หลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชีช
รายละเอียดทัง้ หมดเพิม
่ เติม https://am.kkpfg.com)

ผลกำรดำเนินงำนและด ัชนีชวี้ ัดย้อนหล ัง 5 ปี ปฏิทน
ิ (%ต่อปี ) (ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

เนื่องจากหน่วยลงทุนชนิด M เปิ ดให ้บริการวันที่ 16 ธันวาคม 2565
จึงยังไม่มผ
ี ลการดาเนินงานของกองทุน

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหล ังแบบปักหมุด (%ต่อปี ) (ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

เนื่องจากหน่วยลงทุนชนิด M เปิ ดให ้บริการวันที่ 16 ธันวาคม 2565
จึงยังไม่มผ
ี ลการดาเนินงานของกองทุน

2

3

4

5

6

สูง
7

8

่ งปำนกลำงค่อนข้ำงตำ
เสีย
่
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน
โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated
ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม
ว ันจดทะเบียนกองทุน
ว ันเริม
่ ต้น class
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
อำยุกองทุน

:
:
:
:

23 พฤศจิกายน 2547
16 ธันวาคม 2565
ไม่จ่าย
ไม่กาหนด

ผูจ
้ ัดกำรกองทุนรวม
1. นายรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์ (ตัง้ แต่ 1 ก.ย. 63)
2. นายชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี (ตัง้ แต่ 1 ส.ค. 61)
ด ัชนีชวี้ ัด* :
(1) 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร
้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
รัฐบาลระยะสัน
(2) 30% ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้
้ (ThaiBMA Commercial
ภาคเอกชนระยะสัน
่ ถือของ
Paper Index) ทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
ผู ้ออกตราสารอยูใ่ นระดับ A- ขึน
้ ไป ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) 10% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสาร
หนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม
่ อ
ี ันดับความ
่ ถือของผู ้ออกตราสารอยูใ่ นระดับ BBB+
น่าเชือ
ขึน
้ ไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย
(4) 10% อัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจา 3 เดือน
วงเงินน ้อยกว่า 5 ล ้านบาท เฉลีย
่ ของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได ้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลัง
หักภาษี
(5) 20% อัตราดอกเบีย
้ เงินฝากสกุลเงินบาท
(THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหัก
ภาษี

คำเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
้ วนฉบับเต็ม
โปรดศึกษาคาเตือนทีส
่ าคัญอืน
่ ในหนังสือชีช
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : ได้ร ับกำรร ับรอง CAC
้ วนฉบับเต็ม
หนังสือชีช
ผู ้ลงทุนสามารถศึกษา
เครือ
่ งมือบริหารความ
่ งด ้านสภาพคล่อง
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KKP PLUS-M
กำรซื้อหน่วยลงทุน

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิต ิ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

วันทำกำรซื้อ : ทุกวันทาการ
เวลำทำกำร : เวลา 8.30 – 16:00 น.
กำรซื้อครัง้ แรกขัน
้ ต่ำ : ไม่กาหนด
กำรซื้อครัง้ ถด
ั ไปขัน
้ ต่ำ : ไม่กาหนด

วันทำรำยกำรขำยคืน : ทุกวันทาการ
เวลำทำกำร : เวลา 8:30 - 15:30 น.
กำรขำยคืนขนต
ั้ ่ำ : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขนต
ั้ ่ำ : ไม่กาหนด
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : ภายใน 3 วันทาการ¹
(ปัจ จุบัน T+1)²

Maximum Drawdown
FX Hedging
Recovering Period
อำยุเฉลี่ย ของตรำสำรหนี้
อัตรำส่วนหมุนเวีย นกำรลงทุน
Yield to Maturity

:
:
:
:
:
:

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

หมายเหตุ:
¹ ถัดจากวันที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
² ปัจ จุบัน T+1 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB
Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนาฝาก/นาส่งเช็ค T+1 สาหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข ้างต้น
(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทาการซื้อขาย

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ค่ำธรรมเนีย ม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การจัดการ
รวมค่าใช้จ ่าย

0.3000 %
0.4922 %

0.2000 %
0.3050 %

กำรจด
ั สรรกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. เนื่องจากกองทุนจัดตั้ง/เปิดให ้บริการหน่วยลงทุนยังไม่ครบรอบระยะเวลาบัญชี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
เรียกเก็บจริงที่แสดงเป็ นอัตราที่ยังไม่รวมค่าใช่จ ่ายอื่นๆ
3. ผูล
้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจ ารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให ้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ

การรับซื้อคืน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
การโอนหน่วย

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี

เก็บจริง
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
20 บาท ต่อ 1 รายการ

ไม่มี
ไม่มี
20 บาท ต่อ 1 รายการ

% NAV
26.38
6.05
5.80
0.12

ผู้ออกตรำสำร 5 อันด บ
ั แรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ผู้ออก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
QATAR NATIONAL BANK
Doha Bank Q.P.S.C
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จ ากัด
Government of Japan

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ค่ำธรรมเนีย ม
การขาย

ประเทศ
QATAR
JAPAN
CHINA
UNITED ARAB EMIRATES

% NAV
23.55
16.29
10.09
8.52
6.05

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจพิจ ารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให ้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ

สัด ส่วนประเภททรพ
ั ย์สินที่ลงทุน

ทรพ
ั ย์สินที่ลงทุน 5 อันด บ
ั แรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
ตั๋วแลกเงิน
หุน
้ กู ้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Callable Bonds/Puttable Bonds
ตราสารหนี้ระยะสั้น
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

% NAV
34.78
31.21
19.51
13.92
0.19
0.15
0.12
0.12

ชื่อทรัพย์สิน
TERM DEPOSIT DOHA BANK
(DOHA22D29A_00044)
JAPAN TREASURY DISC BILL
(JP1741041N82)
DEPOSIT CHINA CONSTRUCTION
BANK (ASIA) CORPORATION
LIMITED (CCBA22N04A_00044)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(CBF23109A)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(CBF23320A)

กำรจด
ั สรรกำรลงทุ นตำมอันด ับควำมน่ ำเชื่ อถือ
(%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
% NAV
8.41
4.37
4.20
3.74
3.52

ในประเทศ national international
GOV/AAA
AA
A
BBB
ต่ากว่า
BBB
unrated

28.11
10.00
14.73
7.27

0.00
0.00
1.23
0.00

0.00
0.00
38.36
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

KKP PLUS-M

หมำยเหตุกำรคำนวณข้อมูลเชิงสถิต:ิ เนื่องจากการคานวณยังไม่มห
ี ลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็ นทางการ ข ้อมูลเชิงสถิตต
ิ า่ งๆคานวณขึน
้ ตามแนวทางภายใต ้สมมติฐานทีบ
่ ลจ.เห็น
ว่าเหมาะสม เพือ
่ ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการแสดงผลการดาเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทาข ้อมูลเชิงสถิตใิ ห ้สอดคล ้องเมือ
่ หลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็ นทางการ
้ ครัง้ ถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของ ผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลีย
หมำยเหตุ : ในการเปลีย
่ นแปลงมูลค่าขัน
้ ต่าของการสัง่ ซือ
่ นแปลง
้ ครัง้ ถัดไป คาอธิบายเกีย
และแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน ้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงมูลค่าขัน
้ ต่าของการสั่งซือ
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงและเหตุผลในการ
เปลีย
่ นแปลงข ้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช ้ประโยชน์จากข ้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได ้

คำอธิบำย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย ้อนหลัง (หรือตัง้ แต่จัดตัง้ กองทุนกรณีทย
ี่ งั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่
่ งทีอ
จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็ นข ้อมูลทีช
่ ว่ ยให ้ทราบถึงความเสีย
่ าจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้ นตัว เพือ
่ เป็ นข ้อมูลให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตัง้ แต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาทีฟ
่ ื้ นกลับมาทีเ่ งินทุนเริม
่ ต ้นใช ้ระยะเวลานานเท่าใด
่ งจากอัตราแลกเปลีย
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศทีม
่ ก
ี ารป้ องกันความเสีย
่ น
้ ขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึง่ โดยคานวณจากมูลค่าทีต
้
อ ัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน ความถีข
่ องการซือ
่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ
หลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด ้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลีย
่ ในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมทีม
่ ค
ี า่
้ งึ การซือ
้ ขายหลักทรัพย์บอ
้ ขายหลักทรัพย์ทส
portfolio turnover สูง บ่งชีถ
่ ยครัง้ ของผู ้จัดการกองทุนและทาให ้มีต ้นทุนการซือ
ี่ งู จึงต ้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของ
้ ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
กองทุนรวมเพือ
่ ประเมินความคุ ้มค่าของการซือ
่ งจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิม
่ ของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสีย
่ ง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบีย
อัตราผลตอบแทนทีป
่ ราศจากความเสีย
่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท ้อนถึงอัตรา
่ งทีก
ผลตอบแทนทีก
่ องทุนรวมควรได ้รับเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ชดเชยกับความเสีย
่ องทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมทีม
่ ค
ี า่ Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็ นกองทุนทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพในการบริหาร
่ งเดียวกัน
จัดการลงทุนทีด
่ ก
ี ว่า เนื่องจากได ้รับผลตอบแทนส่วนเพิม
่ ทีส
่ งู กว่าภายใต ้ระดับความเสีย
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมือ
่ เปรียบเทียบกับดัชนีชวี้ ัด (benchmark) โดยค่า Alpha ทีส
่ งู หมายถึง กองทุนสามารถสร ้างผลตอบแทนได ้สูงกว่าดัชนีชวี้ ัด ซึง่ เป็ น
ผลจากประสิทธิภาพของผู ้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข ้าลงทุนในหลักทรัพย์ได ้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลีย
่ นแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลีย
่ นแปลงของตลาด Beta น ้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลีย
่ นแปลงของอัตราผลตอบแทนน ้อยกว่าการเปลีย
่ นแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุม
่ หลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลีย
่ นแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลีย
่ นแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุม
่ หลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชวี้ ัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร ้างผลตอบแทนให ้
ใกล ้เคียงกับดัชนีชวี้ ัด กองทุนรวมทีม
่ ค
ี า่ tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลีย
่ ห่างจากดัชนีชวี้ ัดมากขึน
้
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึง่ คานวณจากดอกเบีย
้ ทีจ
่ ะได ้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต ้นทีจ
่ ะได ้รับคืน
นามาคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบัน โดยใช ้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลีย
่ ถ่วงน้าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวทีก
่ องทุนมีการ
ลงทุน และเนือ
่ งจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็ นเปอร์เซ็นต์ตอ
่ ปี จึงสามารถนาไปใช ้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ทม
ี่ น
ี โยบายถือครองตรา
สารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนทีใ่ กล ้เคียงกันได ้
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภ ัทร จำก ัด
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpfg.com
้ 17 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ เลขที่ 209 ถนนสุขม
ชัน
ุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

