
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์
KKP GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND-HEDGED

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP G-UBOND-H

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนใน
กองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Global Bond Fully F/X Hedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น
ตราสารหนี้ที่มีความเส่ียงสูง (Non-investment grade/High yield bond) ตราสารหนี้ Investment
grade  ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน และตราสารหนี้อ่ืนๆ โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน
ที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา โดยไม่มีกรอบจํากัดด้านอันดับความน่าเช่ือถือ และ
ด้านอายุของตราสาร (Duration)
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited
• กองทุนจะเข้าทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงิน
ตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน
เกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management / Index tracking) โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการลงทุนแบบเชิงรุก (Active
management) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สิน อ่ืนๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเป็นหลัก
โดยมีตราสาร noninvestment grade /
unrated ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 23 พฤศจิกายน 2560

วันเร่ิมต้น class  :

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

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

2. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ต้ังแต่ 1 พ.ย. 61)

ดัชนีช้ีวัด :
กองทุนไม่มีดัชนีช้ีวัด (Benchmark) เนื่องจาก
กองทุนหลักไม่มีดัชนีช้ีวัด (Benchmark)
ซ่ึงกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีความ
ยืดหยุ่น โดยไม่ได้จํากัดการลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม 2.60% 2.60% 4.18% -8.67%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 1.41% 1.41% 2.70% -6.03%

ความผันผวนของกองทุน 6.07% 6.07% 6.83% 6.65%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม -1.81% -0.20% -0.41%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -0.64% -0.68% N/A

ความผันผวนของกองทุน 4.50% 4.35% 4.22%

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

Morningstar Rating Overall จาก
MorningStar ประเภท Thailand
Fund Global Bond

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

กองทุนรวมที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : 100 บาท / 10 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+4)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-20.56%

FX Hedging 95.56%

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.20 เท่า

หมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+4 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

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

การจัดการ 2.1400 % 0.8025 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.5475 % 0.9480 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

LUXEMBOURG 99.39

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 ต.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

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

การขาย 2.0000 % 0.75 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66

การรับซ้ือคืน 2.0000 % ยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 2.0000 % 0.75 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.0000 % ยกเว้น

การโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ

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

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 99.39

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 1.40

พันธบัตร,ต๋ัวเงินคลัง 0.10

หน่วยลงทุนในประเทศ 0.07

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.22

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -0.74

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

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

99.39

KKP G-UBOND-H



การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน JUPITER DYNAMIC BOND-CLASS I EUR ACC

ISIN code LU0853555893

Bloomberg code JUPDBIA LX

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                          ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

หมายเหตุ:

KKP G-UBOND-H
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Note: The fund can invest a significant portion of the portfolio in high yield and non-rated bonds. These bonds 
may offer a higher income but carry a greater risk of default, particularly in volatile markets. Quarterly income 
payments will fluctuate. In difficult market conditions, it may be harder for the manager to sell assets at the 
quoted price, which could have a negative impact on performance. In extreme market conditions, the Fund’s 
ability to meet redemption requests on demand may be affected. Some share classes charge all of their expenses 
to capital, which can reduce the potential for capital growth. Please see the Prospectus for information. This fund 
can invest more than 35% of its value in securities issued or guaranteed by an EEA state.

Fund Objective
The objective of the Fund is to achieve a high income with the prospect of capital growth from a portfolio of 
investments in global fixed interest securities.

Investment Management
ARIEL BEZALEL, HARRY RICHARDS 

Fund Information as at 28.02.2023
Product Information  
Launch Date Fund: 08.05.2012
Launch Date Share Class: 05.12.2012
Morningstar Category: Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR Rating: Article 6

Price Information

Valuation Day: Every Business Day in Luxembourg
Base Currency Fund: EUR
Currency Share Class: EUR
Available on: www.jupiteram.com

Fund Size

Fund Value: EUR 6,688m
Holdings: 459

Fund Performance as at 28.02.2023
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Cumulative Performance (%)

 1 m 3 m YTD 1 yr 3 yrs 5 yrs
Fund -1.4 1.4 3.1 -10.3 -9.6 -1.5

Calendar Year Performance (%)

 YTD 2022 2021 2020 2019 2018
Fund 3.1 -15.8 0.9 6.4 7.5 -2.9
Source: Morningstar, gross income reinvested, net of fees 28.02.2023.

Fund Ratings

Ratings should not be taken as a recommendation. 
© 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved. The 
information contained herein: (1) is proprietary to 
Morningstar and/or its content providers; (2) may not 
be copied or distributed; and (3) is not warranted to be 
accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor 
its content providers are responsible for any damages 
or losses arising from any use of this information. Past 
performance is no guarantee of future results.
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Fund Holdings as at 28.02.2023
Top Ten Holdings (% of net assets)

Treasury Bond 2.375% 15/02/42 6.5
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 5.8
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4.7
Treasury Bond 2.875% 15/05/52 3.6
Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47 2.7
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 2.4
Treasury Bond 3% 15/08/52 2.4
Australia (Commonwealth Of) 3.75% 
21/04/37 2.0

Altice France Holding SA 8% 15/05/27 1.9
Virgin Media Vendor Financing 4.875% 
15/07/28 1.2

Total1 33.1
1Top 10 excludes Derivatives.

Credit Rating (%)

AAA 26.6
AA 6.1
A 1.8
BBB 10.5
BB 18.7
B 23.4
CCC 8.1
CC 0.2
C 0.0
D 0.2
NR 2.6
Total1 98.2
1Credit ratings are calculated using asset ratings from 
different ratings agencies.

Asset Allocation (% of net assets)

Corporate Bond1 53.5
Government Bond 33.8
Floating Rate Note 8.9
Mutual Fund 1.9
Common Stock 0.4

98.6
1 Corporate Bond includes Preferred Bonds.
2 The figures may not equal 100% due to rounding.

Additional Information

Effective Duration (Years) 7.26
Average credit rating BBB
Average term to maturity (Years) 15.26
Physical Cash 1.45%

Regional Allocation (%)

Europe ex UK 31.1
North America 22.2
Asia Pacific ex Japan 21.2
UK 18.5
Caribbean & Latin America 3.2
Emerging Europe 1.6
Africa 0.4
Middle East 0.3
Japan 0.1

98.6
1Supranational includes an exposure to the Jupiter 
Global Emerging Markets Corporate Bond Fund and the 
Jupiter Global Sovereign Opportunities Fund.
2The figures may not equal 100% due to rounding.

Charges and Codes

Share Class
Income Distribution 
Policy ISIN Bloomberg

Initial Charge 
(max.)

Annual 
Management 
Charge (max.)

Minimum Initial 
Investment

Minimum Top Up 
Investment

I EUR ACC Accumulation LU0853555893 JUPDBIA LX 0.00% 0.50% EUR 1,000,000 EUR 100,000

For details of all share classes, and the fees and charges, please refer to the Prospectus and Annual Report for each financial year.

Benchmark Information:  The Fund is actively managed. The Fund is not managed by reference to a benchmark and does not use a benchmark for performance comparison 
purposes. This means the Investment Manager is taking investment decisions with the intention of achieving the Fund’s investment objective without reference to a 
benchmark. The Investment Manager is not in any way constrained by a benchmark in its portfolio positioning.
Credit Rating Disclaimer: The Composite Rating is created using a methodology developed by Jupiter Asset Management Limited using ratings from various ratings agencies. 
The Composite Rating is not a credit opinion nor is it a rating issued from a ratings agency, including Standard & Poor's. Although an S&P rating may be used in Jupiter Asset 
Management Limited's methodology in creating the Composite Rating, S&P does not sponsor, endorse or promote the Composite Rating. To the extent that the Composite 
Rating has been created using an S&P rating, such S&P rating was used under license from S&P and S&P reserves all rights with respect to such S&P rating.
For Thai investors: This document is prepared by Jupiter directly to specific recipients for their information only and it is strictly prohibited to redistribute of such to 
a third party without the consent of Jupiter. The interests/units of Jupiter Dynamic Bond fund cannot be offered or sold, directly or indirectly in Thailand and Jupiter 
Asset Management is not a licensed entity in Thailand. It is represented that by entering into this investment/transaction of the product(s) mentioned in this document 
is within the scope of the client’s/prospective investor’s constitutional objectives and for purposes related to its principal business activity. It is also represented that you 
have obtained all licenses, approvals and consents required from relevant Thai governmental and regulatory authorities to invest in the interest/units of Fund Products 
and to remit any amounts in foreign currency for the purpose of making this investment. It is acknowledged that you as the client or prospective investor of the product 
understands the risks of this investment/transaction and any legal, regulatory, tax, accounting and economic consequences resulting from this investment.

|  jupiteram.com
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กองทนุเปิดเคเคพี โกลบอล อนัคอนสเตรนด ์บอนด ์เฮดจ ์    V20221007 

 
หนังสือยนิยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

ข้อมูลนโยบายการลงทุน และความเสี่ยงของกองทุน 
 กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด ์บอนด ์เฮดจ์ มีนโยบายลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
หลกัในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond  (กองทุนหลกั) โดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม โดยกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ 
ความน่าเชื่อถือต ่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ ไม่ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
(Unrated Bond) ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามแต่ช่วงเวลาได้ กองทุนนีจ้ึงอาจมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซบัซอ้น
มากกว่ากองทุนที่เสนอขายแก่ผูล้งทุนทั่วไป จึงเหมาะสมกับผูล้งทุนที่ยอมรบัความเสี่ยงไดสู้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงความเสี่ยง
ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญของกองทุนหลัก  
 

1.1 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (credit/counterparty risk) 
  กองทนุหลกัมีการลงทนุในตราสารหนี ้ซึง่มีความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารหนีด้งักล่าว โดยหากผูอ้อก
ตราสารหนีป้ระสบปัญหาเก่ียวกับฐานะทางการเงิน  อาจส่งผลให้คุณภาพของตราสารหนีข้องผู้ออกตราสารหนีด้ังกล่าวลดลง  
ซึ่งจะท าใหร้าคาของตราสารมีความผนัผวนมากขึน้  นอกจากนี ้การปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหนีห้รือของผูอ้อกตราสาร 
ก็อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของตราสารหนีด้ว้ย ซึ่งจะท าใหก้ารขายตราสารหนีด้ังกล่าวอาจท าไดย้า กขึน้ รวมทั้ง การลงทุน 
ของกองทนุหลกัยงัอาจมีความเสี่ยงที่ผูอ้อกตราสารหนีจ้ะไม่สามารถช าระคืนเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบีย้ของตราสารดงักล่าวไดต้ามเวลา
ที่ก าหนด  ซึง่หากเกิดกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนีผ้ิดนดัช าระหนี ้จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการด าเนินงานของกองทนุได ้
 

1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนีท้ีมี่อันดับความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าอันดับทีส่ามารถลงทุนได้ (below  
investment grade) หรือตราสารนีท้ีไ่ม่มีอันดับความน่าเชื่อถอื (unrated) 
  กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (below investment 
grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไม่มีอันดับความน่าเช่ือถือ  (unrated)  ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของตราสารดังกล่าว 
ว่ามีความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาจะผิดนัดช าระหนี ้ (credit/counterparty risk) รวมถึงมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ที่มากกว่าตราสารหนีคุ้ณภาพดีที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับที่สูงกว่าแต่ก็ใหผ้ลตอบแทนที่ต  ่ากว่า นอกจากนี ้ตราสารหนี ้  
ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้(below investment grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไม่มีอันดับความน่าเช่ือถือ 
(unrated)  ดังกล่าวยังมีความผันผวนด้านราคาที่สูงกว่า และมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนได้มากกว่า   
ซึ่งหากเกิดกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถช าระคืนหนี ้ตามตราสารหนี ้ดังกล่าวได้ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนประสบผลขาดทุน  
เป็นจ านวนมาก  ทัง้นี ้ตลาดของตราสารหนีด้งักล่าวอาจมีสภาพคล่องต ่า ซึ่งอาจส่งผลใหก้ารขายตราสารหนีท้  าไดย้าก และการก าหนด
ราคาของตราสารก็อาจท าไดย้ากเช่นกนั และอาจท าใหม้ลูคา่เงินลงทนุของกองทนุเกิดความผนัผวนได ้
 

1.3 ความเสี่ยงของการจัดอันดับความน่าเชื่อถอื (credit rating risk) 
  การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหนีโ้ดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ เป็นวิธีการที่ไดร้บัการยอมรบัทั่วไป
ในการวดัความเสี่ยงดา้นเครดิต อย่างไรก็ตาม วิธีการดงักล่าวมีขอ้จ ากดัและไม่ไดย้ืนยนัถึงความสามารถในการช าระหนีใ้นทกุขณะใด ๆ 
ของตราสารหนี ้หรือผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี ้ อันดับความน่าเ ช่ือถือดังกล่าวให้น ้าหนักส่วนใหญ่กับผลประกอบการในอดีต  
และอาจไม่ไดส้ะทอ้นถึงสภาวการณใ์นอนาคต รวมทัง้สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือก็อาจไม่ไดป้รบัอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่าง
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ทันท่วงทีให้สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหนีด้ังกล่าว นอกจากนี ้ 
อนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัเดียวกนัก็อาจมีระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิตที่แตกตา่งกนั 
 

1.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ (interest rate risk) 
  สาเหตุหลกัของการเปลี่ยนแปลงในราคาตราสารหนี ้ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราดอกเบีย้ในตลาดซึ่งไดร้บัผลกระทบจาก
ปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี ้การลงทุนของกองทุนหลักมีความเสี่ยงดา้นอัตราดอกเบีย้  ซึ่งโดยทั่วไปแลว้ราคาของตราสารหนี ้
จะปรบัตวัลดลงเมื่ออตัราดอกเบีย้ในตลาดปรบัตวัสงูขึน้ และในทางกลบักนั ราคาของตราสารหนี ้จะปรบัตวัเพิ่มขึน้ เมื่ออตัราดอกเบีย้ 
ในตลาดปรับตัวลดลง  นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนีย้ังขึน้อยู่กับอายุคงเหลือของตราสารหนีน้ั้น ๆ กล่าวคือ  
ตราสารหนีท้ี่มีอายุคงเหลือสัน้จะมีความเสี่ยงดา้นความผนัผวนของราคานอ้ยกว่าตราสารหนีท้ี่มีอายุคงเหลือยาว  แต่ตราสารหนีท้ี่มี 
อายุคงเหลือสั้นก็จะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเนื่องจากจะครบก าหนดอายุเร็วและบ่อยกว่าจึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนใหม่ 
(reinvestment) 
 

1.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) 
  ในสภาวะตลาดที่ไม่เอือ้อ  านวย  สภาพคล่องในตลาดตราสารหนีท้ี่ลดต ่าลงอาจส่งผลใหผู้จ้ัดการกองทุนไม่สามารถ  
ขายตราสารหนีไ้ดใ้นราคาตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกบัมลูค่าเงินลงทนุ  นอกจากนี ้ในสภาวะตลาดที่ประสบปัญหาอย่างมาก 
ตราสารบางตัวอาจไม่สามารถขายไดท้ันท่วงทีในราคายุติธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบถึ งความสามารถของกองทุนในการจ่ายคืนเงิน 
ใหก้บัผูล้งทนุไดต้ามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
 

1.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน (risk of investing in convertible bond) 
  กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนซึ่งความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ด้านเครดิต  และความเสี่ยง 
จากการที่ผู้ออกตราสารอาจจ่ายช าระคืนเงินก่อนก าหนด (prepayment risk) ในลักษณะเดียวกับตราสารหนีเ้อกชนทั่วไป ทั้งนี ้ 
ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน เปรียบเสมือนกับตราสารหนีเ้อกชน บวกกับสัญญา options ที่ใหส้ิทธิผูล้งทุนในการแปลงตราสารหนีไ้ปเป็น 
หุน้ของบริษัทนัน้ในราคาที่ก าหนด และ ณ เวลาที่ก าหนดไวล้่วงหนา้ในช่วงอายุของตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุนัน้ โดยการที่ผูล้งทนุสามารถ
แปลงตราสารหนีไ้ปเป็นหุน้ของบริษัทนัน้ จะใหป้ระโยชนแ์ก่ผูล้งทนุหากบริษัทดงักล่าวมีผลประกอบการที่ดีและราคาหุน้ปรบัตวัสงูขึน้  
ในขณะเดียวกนั ก็ยงัใหผ้ลตอบแทนเช่นเดียวกบัการลงทนุในตราสารหนีเ้อกชนทั่วไป  อย่างไรก็ดี ผูล้งทนุในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุดงักล่าว
อาจมีความเสี่ยงกบัการเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ซึง่จะสง่ผลใหม้ีความผนัผวนที่สงูกว่าการลงทนุในตราสารหนีเ้อกชนทั่วไป 
 

1.7 ความเสี่ยงด้านการวัดมูลค่าตราสารหนี ้(valuation risk) 
  การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่กองทุนหลักลงทุน อาจมีการใชดุ้ลพินิจในการพิจารณา และในบางครัง้ก็อาจ  
ไม่สามารถหามูลค่าตราสารหนี ้ได้จากแหล่งข้อมูลที่ เป็นอิสระได้ ( independent pricing information)  ซึ่งหากเกิดกรณีที่มูลค่า 
ตราสารหนีไ้ม่ถูกตอ้ง ก็อาจส่งผลใหมู้ลค่าเงินลงทุนของกองทุนหลักไม่ถูกตอ้งไปดว้ย นอกจากนี ้มูลค่าของตราสารหนีอ้าจไดร้บั
ผลกระทบจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่ าตราสารหนี ้
ดงักล่าวได ้เช่น การปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร ก็อาจสง่ผลใหร้าคาของตราสารหนีด้งักล่าวลดลงอย่างมาก 
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1.8 ความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

  กองทุนหลักอาจมีการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งท าให้กองทุนหลักอาจมีความเสี่ย งที่คู่สัญญาไม่สามารถ 
ช าระหนี ้ได้ (credit/counterparty risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ( liquidity risk) ความเสี่ยงด้านการวัดมูลค่า (valuation risk)  
ความเสี่ยงดา้นความผันผวน (volatility risk)  และความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการท าสัญญานอกศูนยซ์ือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  
(over-the-counter transaction risk) 
 

1.9 ความเสี่ยงด้านหลักเกณฑก์ ากับดูแล (regulatory risk) 
  บริษัทจัดการของกองทุนหลักอยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามกฎหมาย EU โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์ UCITS  
 ซึ่งกองทุนหลักไดจ้ัดตัง้เป็นกองทุน UCITS ที่ประเทศ Luxembourg   ดังนั้น หลักเกณฑก์ารก ากับดูแลที่ใชก้ับประเทศของผูล้งทุน  
จึงอาจมีความแตกต่างหรือไม่สามารถใช้บังคับได ้ทั้งนี ้มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนอาจไดร้ับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น 
การเมืองระหว่างประเทศ สงคราม นโยบายของภาครัฐ ภาษี ข้อจ ากัดการลงทุนในต่างประเทศ การจ ากัดเงินทุนไหลเข้าออก  
การเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมายและหลกัเกณฑข์องประเทศที่กองทนุไปลงทนุ เป็นตน้  
 
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond แปลมาจากหนังสือชี ้ชวน (Master Prospectus)  
ของกองทนุหลกั ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัเพิ่มเติมไดท้ี่: https://www.jupiteram.com 
 
2. ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญของกองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อันคอนสเตรนด ์บอนด ์เฮดจ ์
 

2.1 ความเสี่ยงจากกลยุทธใ์นการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active management risk)  
 เนื่องจากกองทุนหลกัมีกลยุทธใ์นการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก  (Active management) ดงันัน้จึงมีความเสี่ยงจากการ
ตดัสินใจลงทุน การวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์หรือกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ัดการกองทุนอาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่าง  
ที่คาดหวงัหรอืตามที่ประเมินไว ้
 
 2.2  ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk)  
  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ตลาดทนุและตลาดเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย การท าธุรกรรมทางการเงิน เป็นตน้ 
 
 2.3  ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)  
 ความเสี่ยงที่ เกิดจากราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง  
ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร หรือการคาดการณข์องนกัลงทนุ รวมถึงความเสี่ยงจากความผนัผวนของดอกเบีย้ ( Interest Rate 
Risk) อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด 
 
 2.4  ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Credit risk หรือ Default risk หรือ 
Counterparty Risk)  
 ความเสี่ยงจากการที่ผูอ้อกตราสารหรือผูค้  า้ประกนัตราสารหรือคู่สญัญาที่กองทนุไปลงทนุปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
หรอืปฏิเสธการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด หรอืช าระไม่ครบตามจ านวนที่สญัญาไว ้
 

https://www.jupiteram.com/
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 2.5  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
 ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาท  
ผนัผวน หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 2.6  ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)  
 ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในประเทศที่กองทนุรวมเขา้ไปลงทนุ เช่น การออกมาตรการของทางการ  
ในตา่งประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ ์เป็นตน้ ซึง่รวมถึงสาเหตอุื่นใดอนัอาจสง่ผลกระทบตอ่การน าเงินกลบัของกองทนุ 
 
 2.7 ความเสี่ยงด้านภาษี (Tax Considerations)   
 การเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวกบัภาษีอาจะมีผลกระทบต่อมลูค่าเงินลงทนุของกองทนุ ความสามารถในการสรา้งผลตอบแทน
ใหแ้ก่ผูล้งทนุ 
 
 2.8  ความเสี่ยงจากปัจจัยทีค่วบคุมไม่ได้  
 เช่น ความเสี่ยงจากการก่อการรา้ย ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางดา้นเศรษฐกิจหรือการเมืองที่อาจส่งผลต่อสภาวะ
เศรษฐกิจหรือสภาพคล่องในตลาด ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศที่กฎหมายไม่มีความชัดเจน ความเสี่ยง  
ในกรณีที่หน่วยงานก ากับดูแล หรือตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ของประเทศที่ลงทุนมีการบังคับใช้มาตรการพิเศษในกรณีที่ตลาด  
อยู่ในภาวะฉกุเฉิน ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุได ้
 
 2.9  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)  
 ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซือ้หรือขายตราสารที่กองทนุถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร 
หรอือาจไม่ไดร้าคาตามที่ตอ้งการ 
 
 2.10  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  
  ความเสี่ยงจากการที่กองทนุไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทนุที่ลงทนุไดใ้นราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร 
หรอือาจไม่ไดร้าคาตามที่ตอ้งการ 
 
 2.11 ความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative)  
  ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับ  
ที่คาดการณไ์ว ้ท าใหก้องทุนรบัรูผ้ลขาดทุน เนื่องจากกองทุนไดด้  ารงสถานะเปิดรบัความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุน 
ในตราสารอนุพนัธ ์และความเสี่ยงจากการที่สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้บางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนตามปกติในสินทรพัย์
อา้งอิง ดงันัน้หากการพิจารณาลงทนุในตราสารอนพุนัธท์  าใหค้่าความเสี่ยงสทุธิ (Net Exposure) ของพอรต์การลงทนุเพิ่มขึน้ ก็จะท าให้
ผลตอบแทนของกองทนุมีความผนัผวนมากขึน้ได ้
 
 2.12 ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk)  
  กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางภาษีที่ท  าให้ผู้ออกตราสาร  
หกัภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทนุเพิ่มขึน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจไดผ้ลตอบแทนจากการลงทนุต ่ากว่าที่คาดการณไ์ว ้นอกจากนัน้ในการลงทนุ
ในต่างประเทศของกองทนุ กองทนุมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทนุเขา้ลงทนุ ออกกฎเกณฑท์ี่เป็นอปุสรรคต่อผูอ้อกตราสาร  
ในการสง่เงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินตน้ 
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การรับทราบความเสี่ยงของกองทุน 
 
ขา้พเจา้ช่ือ  ............................................................................................................................................................................. 
เลขประจ าตวัประชาชน/ทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ ........................................................................................................................ 
ขอใหค้ ารบัรองตอ่บรษัิทจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนนุ ดงันี ้ 

 
ข้าพเจ้า ได้รับทราบและมีความเข้าใจเ ก่ียวกับนโยบายการลงทุนในตราสารที่ มีอันดับความน่า เ ช่ือ ถือต ่ ากว่าอันดับ  
ที่สามารถลงทุน (“non-investment grade”) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (“unrated”) รวมถึงความเสี่ยงและผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุในตราสารดงักล่าวเป็นอย่างดีแลว้วา่ 

1.  นโยบายการลงทนุในตราสาร non-investment grade/ unrated 
  กองทุนรวมนี ้มีการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated ผ่านการลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศ  
โดยกองทนุหลกัในตา่งประเทศสามารถลงทนุในตราสารขา้งตน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 0-100 ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ (NAV) 

2.  ความเสี่ยงของการลงทนุในตราสาร non-investment grade/ unrated 
  กองทุนรวมนีม้ีการลงทุนในกองทุนหลกัในต่างประเทศที่ เนน้ลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงดา้นเครดิตและสภาพคล่อง
มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามจ านวนหรือเ วลาที่ก าหนด ดังนั้น  
จงึเหมาะกบัผูล้งทนุที่มีฐานะการเงินที่สามารถรบัความเสี่ยงจากผลขาดทนุได ้
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริงทุกประการ โดยขา้พเจา้รบัทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขต่างๆ ที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วนของกองทนุ และ/หรือที่บรษัิทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ต่อไปในอนาคต  นอกจากนี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าบรษัิทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุไดใ้หค้  าแนะน าเก่ียวกบัความเหมาะสมของขา้พเจา้
ในการลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าว  รวมถึงไดอ้ธิบายใหข้า้พเจา้รบัทราบและเขา้ใจถึงความเสี่ยงจากการลงทนุในกองทนุที่มีความเสี่ยง
สงู หรือมีความซบัซอ้น ว่ามีความแตกต่างจากการลงทนุในกองทนุทั่วไป  และไดร้บัทราบขอ้มลูหรือรายละเอียดเก่ียวกบัความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  รวมทัง้ไดร้บัการแจกเอกสารใหค้วามรูเ้ก่ียวกับกองทุนรวม 
หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ใชใ้นการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุ  
ไดจ้ดัท าขึน้  โดยขา้พเจา้ไดร้บัทราบค าเตือน และการเปิดเผยขอ้มลูในเรื่องตา่ง ๆ เป็นอย่างดีแลว้ 
 

.................................................................................................................... 
(...................................................................................................................) 

ลายมือชื่อผู้ซือ้ / ผู้ถอืหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้มี)) 
วนัที่.............................................. 
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แบบฟอรม์การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (knowledge assessment)  
 

1. ลูกค้ามีวุฒกิารศึกษาทีเ่ก่ียวกับผลิตภัณฑท์างการเงนิ  
เช่น เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (สาขาการเงิน)  บรหิารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการเงิน)  วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (สาขา
การเงิน) และวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (สาขาการเงิน) เป็นตน้ 

 ใช่  
 ไมใ่ช่  

2. ลูกค้าเคยได้รับวุฒบิัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง ดังนี ้ 
Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) 
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Certified Financial Planner (CFP) วุฒิบัตรหลักสูตรที่
เก่ียวกับการบริหารการเงินและการลงทุนอื่นตามที่ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตอ้งไดร้บัตามประกาศว่าดว้ยการ
ก าหนดบทนิยามผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทนุรายใหญ่ หรือเป็นผูแ้นะน าการลงทนุหรือผู้
วางแผนการลงทนุที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 ใช่  
 ไมใ่ช่  

3. ปัจจุบันลูกค้าด ารงต าแหน่งในสายบริหารการเงนิการลงทนุ ดังต่อไปนี ้ 
(1) เป็นผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (Chief Financial Officer : “CFO”)  
(2) เป็นพนักงานหรือผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบงานที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน ของธนาคาร

พาณิชย ์ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์บริษัทหลักทรพัย์  
บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต เช่น พนักงานที่รบัผิดชอบงานดา้นการลงทุน หรือผูบ้ริหารที่
รบัผิดชอบในสายงานการลงทนุหรอืสายงานบรหิารการเงิน เป็นตน้ 

(3) ด ารงต าแหน่งงานที่ตอ้งอาศยัความรูเ้ก่ียวกับการวิเคราะหห์รือการท าธุรกรรม ในสินทรพัยเ์สี่ยงที่ลกูคา้
ตอ้งการลงทนุในการปฏิบตัิงาน เช่น วาณิชธนากร ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ หรอืผูช้่วยนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์
เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ก าหนดใหป้ระสบการณท์ างานในสายบริหารการเงินการลงทุนของบุคคลตาม ขอ้ (1) – (3) ยงัคงด ารง
ตอ่ไปอีก 1 ปี ภายหลงัจากที่บคุคลดงักล่าวสิน้สดุการด ารงต าแหน่งงานที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

 ใช่  
 ไมใ่ช่  

4. ลูกค้ามีประสบการณ์การลงทุนในสินทรัพยเ์สี่ยงอย่างเป็นประจ าและต่อเน่ือง ในช่วง 4 ไตรมาส
ล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้ 
(1) กองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ 
(2) กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรือ

การลงทนุใน exotic derivatives โดยมีการใชว้ิธี VaR approach เพื่อค านวณฐานะการลงทนุของตราสาร 
(3) กองทนุรวม complex return 
(4) กองทนุรวมทองค า/น า้มนัที่ไม่ได ้track spot 

(5) กองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารหนี ้non-investment grade/unrated bond เกินกวา่รอ้ยละ 60 ของ NAV 

(6) ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ี่เป็นกองทรสัตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืนหรือกองทรสัตท์ี่มีเง่ือนไขและ

เวลาบอกเลิกสญัญาเช่า (REIT buy-back) ที่เสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ 

(7) Hybrid securities 

(8) Unrated bond 

(9) ตราสารหนี ้Basel III 

(10) หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ (Perpetual Bond) 

(11) หุน้กูอ้นพุนัธ ์(Structured Note)  

 ใช่  
 ไมใ่ช่  
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(12) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) 

(13) ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะหรือเง่ือนไขท านองเดียวกับ

ผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุตาม (1) ถึง (12) 

 
 
 

.................................................................................................................... 
(...................................................................................................................) 

ลายมือชื่อผู้ซือ้ / ผู้ถอืหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พรอ้มประทบัตราบรษัิท(ถา้มี)) 
วนัที่.............................................. 



กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์
KKP GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND-HEDGED

หน่วยลงทุนชนิด F
KKP G-UBOND-H-F

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนใน
กองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Global Bond Fully F/X Hedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น
ตราสารหนี้ที่มีความเส่ียงสูง (Non-investment grade/High yield bond) ตราสารหนี้ Investment
grade  ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน และตราสารหนี้อ่ืนๆ โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน
ที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา โดยไม่มีกรอบจํากัดด้านอันดับความน่าเช่ือถือ และ
ด้านอายุของตราสาร (Duration)
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited
• กองทุนจะเข้าทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงิน
ตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน
เกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management / Index tracking) โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการลงทุนแบบเชิงรุก (Active
management) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สิน อ่ืนๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเป็นหลัก
โดยมีตราสาร noninvestment grade /
unrated ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 23 พฤศจิกายน 2560

วันเร่ิมต้น class  : 6 มีนาคม 2562

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

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

2. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ต้ังแต่ 1 พ.ย. 61)

ดัชนีช้ีวัด :
กองทุนไม่มีดัชนีช้ีวัด (Benchmark) เนื่องจาก
กองทุนหลักไม่มีดัชนีช้ีวัด (Benchmark)
ซ่ึงกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีความ
ยืดหยุ่น โดยไม่ได้จํากัดการลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม 2.60% 2.60% 4.18% -8.67%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 1.41% 1.41% 2.70% -6.03%

ความผันผวนของกองทุน 6.07% 6.07% 6.83% 6.65%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม -1.81% -0.24%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -0.64% N/A

ความผันผวนของกองทุน 4.50% 4.71%

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

Morningstar Rating Overall จาก
MorningStar ประเภท Thailand
Fund Global Bond

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

กองทุนรวมที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+4)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-20.56%

FX Hedging 95.56%

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.20 เท่า

หมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+4 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

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

การจัดการ 2.1400 % ปัจจุบันยกเว้น

รวมค่าใช้จ่าย 4.5475 % 0.1450 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

LUXEMBOURG 99.39

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 ต.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

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

การขาย 2.0000 % ยกเว้น

การรับซ้ือคืน 2.0000 % ยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 2.0000 % ยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.0000 % ยกเว้น

การโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ

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

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 99.39

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 1.40

พันธบัตร,ต๋ัวเงินคลัง 0.10

หน่วยลงทุนในประเทศ 0.07

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.22

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -0.74

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

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

99.39

KKP G-UBOND-H-F



การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน JUPITER DYNAMIC BOND-CLASS I EUR ACC

ISIN code LU0853555893

Bloomberg code JUPDBIA LX

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                          ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

หมายเหตุ:

KKP G-UBOND-H-F
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Note: The fund can invest a significant portion of the portfolio in high yield and non-rated bonds. These bonds 
may offer a higher income but carry a greater risk of default, particularly in volatile markets. Quarterly income 
payments will fluctuate. In difficult market conditions, it may be harder for the manager to sell assets at the 
quoted price, which could have a negative impact on performance. In extreme market conditions, the Fund’s 
ability to meet redemption requests on demand may be affected. Some share classes charge all of their expenses 
to capital, which can reduce the potential for capital growth. Please see the Prospectus for information. This fund 
can invest more than 35% of its value in securities issued or guaranteed by an EEA state.

Fund Objective
The objective of the Fund is to achieve a high income with the prospect of capital growth from a portfolio of 
investments in global fixed interest securities.

Investment Management
ARIEL BEZALEL, HARRY RICHARDS 

Fund Information as at 28.02.2023
Product Information  
Launch Date Fund: 08.05.2012
Launch Date Share Class: 05.12.2012
Morningstar Category: Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR Rating: Article 6

Price Information

Valuation Day: Every Business Day in Luxembourg
Base Currency Fund: EUR
Currency Share Class: EUR
Available on: www.jupiteram.com

Fund Size

Fund Value: EUR 6,688m
Holdings: 459

Fund Performance as at 28.02.2023
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Cumulative Performance (%)

 1 m 3 m YTD 1 yr 3 yrs 5 yrs
Fund -1.4 1.4 3.1 -10.3 -9.6 -1.5

Calendar Year Performance (%)

 YTD 2022 2021 2020 2019 2018
Fund 3.1 -15.8 0.9 6.4 7.5 -2.9
Source: Morningstar, gross income reinvested, net of fees 28.02.2023.

Fund Ratings

Ratings should not be taken as a recommendation. 
© 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved. The 
information contained herein: (1) is proprietary to 
Morningstar and/or its content providers; (2) may not 
be copied or distributed; and (3) is not warranted to be 
accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor 
its content providers are responsible for any damages 
or losses arising from any use of this information. Past 
performance is no guarantee of future results.
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Fund Holdings as at 28.02.2023
Top Ten Holdings (% of net assets)

Treasury Bond 2.375% 15/02/42 6.5
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 5.8
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4.7
Treasury Bond 2.875% 15/05/52 3.6
Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47 2.7
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 2.4
Treasury Bond 3% 15/08/52 2.4
Australia (Commonwealth Of) 3.75% 
21/04/37 2.0

Altice France Holding SA 8% 15/05/27 1.9
Virgin Media Vendor Financing 4.875% 
15/07/28 1.2

Total1 33.1
1Top 10 excludes Derivatives.

Credit Rating (%)

AAA 26.6
AA 6.1
A 1.8
BBB 10.5
BB 18.7
B 23.4
CCC 8.1
CC 0.2
C 0.0
D 0.2
NR 2.6
Total1 98.2
1Credit ratings are calculated using asset ratings from 
different ratings agencies.

Asset Allocation (% of net assets)

Corporate Bond1 53.5
Government Bond 33.8
Floating Rate Note 8.9
Mutual Fund 1.9
Common Stock 0.4

98.6
1 Corporate Bond includes Preferred Bonds.
2 The figures may not equal 100% due to rounding.

Additional Information

Effective Duration (Years) 7.26
Average credit rating BBB
Average term to maturity (Years) 15.26
Physical Cash 1.45%

Regional Allocation (%)

Europe ex UK 31.1
North America 22.2
Asia Pacific ex Japan 21.2
UK 18.5
Caribbean & Latin America 3.2
Emerging Europe 1.6
Africa 0.4
Middle East 0.3
Japan 0.1

98.6
1Supranational includes an exposure to the Jupiter 
Global Emerging Markets Corporate Bond Fund and the 
Jupiter Global Sovereign Opportunities Fund.
2The figures may not equal 100% due to rounding.

Charges and Codes

Share Class
Income Distribution 
Policy ISIN Bloomberg

Initial Charge 
(max.)

Annual 
Management 
Charge (max.)

Minimum Initial 
Investment

Minimum Top Up 
Investment

I EUR ACC Accumulation LU0853555893 JUPDBIA LX 0.00% 0.50% EUR 1,000,000 EUR 100,000

For details of all share classes, and the fees and charges, please refer to the Prospectus and Annual Report for each financial year.

Benchmark Information:  The Fund is actively managed. The Fund is not managed by reference to a benchmark and does not use a benchmark for performance comparison 
purposes. This means the Investment Manager is taking investment decisions with the intention of achieving the Fund’s investment objective without reference to a 
benchmark. The Investment Manager is not in any way constrained by a benchmark in its portfolio positioning.
Credit Rating Disclaimer: The Composite Rating is created using a methodology developed by Jupiter Asset Management Limited using ratings from various ratings agencies. 
The Composite Rating is not a credit opinion nor is it a rating issued from a ratings agency, including Standard & Poor's. Although an S&P rating may be used in Jupiter Asset 
Management Limited's methodology in creating the Composite Rating, S&P does not sponsor, endorse or promote the Composite Rating. To the extent that the Composite 
Rating has been created using an S&P rating, such S&P rating was used under license from S&P and S&P reserves all rights with respect to such S&P rating.
For Thai investors: This document is prepared by Jupiter directly to specific recipients for their information only and it is strictly prohibited to redistribute of such to 
a third party without the consent of Jupiter. The interests/units of Jupiter Dynamic Bond fund cannot be offered or sold, directly or indirectly in Thailand and Jupiter 
Asset Management is not a licensed entity in Thailand. It is represented that by entering into this investment/transaction of the product(s) mentioned in this document 
is within the scope of the client’s/prospective investor’s constitutional objectives and for purposes related to its principal business activity. It is also represented that you 
have obtained all licenses, approvals and consents required from relevant Thai governmental and regulatory authorities to invest in the interest/units of Fund Products 
and to remit any amounts in foreign currency for the purpose of making this investment. It is acknowledged that you as the client or prospective investor of the product 
understands the risks of this investment/transaction and any legal, regulatory, tax, accounting and economic consequences resulting from this investment.

|  jupiteram.com



 (เอกสารประกอบการขาย) หนา้ 1/7 
 

 
กองทนุเปิดเคเคพี โกลบอล อนัคอนสเตรนด ์บอนด ์เฮดจ ์    V20221007 

 
หนังสือยนิยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

ข้อมูลนโยบายการลงทุน และความเสี่ยงของกองทุน 
 กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด ์บอนด ์เฮดจ์ มีนโยบายลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
หลกัในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond  (กองทุนหลกั) โดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม โดยกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ 
ความน่าเชื่อถือต ่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ ไม่ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
(Unrated Bond) ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามแต่ช่วงเวลาได้ กองทุนนีจ้ึงอาจมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซบัซอ้น
มากกว่ากองทุนที่เสนอขายแก่ผูล้งทุนทั่วไป จึงเหมาะสมกับผูล้งทุนที่ยอมรบัความเสี่ยงไดสู้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงความเสี่ยง
ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญของกองทุนหลัก  
 

1.1 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (credit/counterparty risk) 
  กองทนุหลกัมีการลงทนุในตราสารหนี ้ซึง่มีความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารหนีด้งักล่าว โดยหากผูอ้อก
ตราสารหนีป้ระสบปัญหาเก่ียวกับฐานะทางการเงิน  อาจส่งผลให้คุณภาพของตราสารหนีข้องผู้ออกตราสารหนีด้ังกล่าวลดลง  
ซึ่งจะท าใหร้าคาของตราสารมีความผนัผวนมากขึน้  นอกจากนี ้การปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหนีห้รือของผูอ้อกตราสาร 
ก็อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของตราสารหนีด้ว้ย ซึ่งจะท าใหก้ารขายตราสารหนีด้ังกล่าวอาจท าไดย้า กขึน้ รวมทั้ง การลงทุน 
ของกองทนุหลกัยงัอาจมีความเสี่ยงที่ผูอ้อกตราสารหนีจ้ะไม่สามารถช าระคืนเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบีย้ของตราสารดงักล่าวไดต้ามเวลา
ที่ก าหนด  ซึง่หากเกิดกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนีผ้ิดนดัช าระหนี ้จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการด าเนินงานของกองทนุได ้
 

1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนีท้ีมี่อันดับความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าอันดับทีส่ามารถลงทุนได้ (below  
investment grade) หรือตราสารนีท้ีไ่ม่มีอันดับความน่าเชื่อถอื (unrated) 
  กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (below investment 
grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไม่มีอันดับความน่าเช่ือถือ  (unrated)  ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของตราสารดังกล่าว 
ว่ามีความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาจะผิดนัดช าระหนี ้ (credit/counterparty risk) รวมถึงมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ที่มากกว่าตราสารหนีคุ้ณภาพดีที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับที่สูงกว่าแต่ก็ใหผ้ลตอบแทนที่ต  ่ากว่า นอกจากนี ้ตราสารหนี ้  
ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้(below investment grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไม่มีอันดับความน่าเช่ือถือ 
(unrated)  ดังกล่าวยังมีความผันผวนด้านราคาที่สูงกว่า และมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนได้มากกว่า   
ซึ่งหากเกิดกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถช าระคืนหนี ้ตามตราสารหนี ้ดังกล่าวได้ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนประสบผลขาดทุน  
เป็นจ านวนมาก  ทัง้นี ้ตลาดของตราสารหนีด้งักล่าวอาจมีสภาพคล่องต ่า ซึ่งอาจส่งผลใหก้ารขายตราสารหนีท้  าไดย้าก และการก าหนด
ราคาของตราสารก็อาจท าไดย้ากเช่นกนั และอาจท าใหม้ลูคา่เงินลงทนุของกองทนุเกิดความผนัผวนได ้
 

1.3 ความเสี่ยงของการจัดอันดับความน่าเชื่อถอื (credit rating risk) 
  การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหนีโ้ดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ เป็นวิธีการที่ไดร้บัการยอมรบัทั่วไป
ในการวดัความเสี่ยงดา้นเครดิต อย่างไรก็ตาม วิธีการดงักล่าวมีขอ้จ ากดัและไม่ไดย้ืนยนัถึงความสามารถในการช าระหนีใ้นทกุขณะใด ๆ 
ของตราสารหนี ้หรือผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี ้ อันดับความน่าเ ช่ือถือดังกล่าวให้น ้าหนักส่วนใหญ่กับผลประกอบการในอดีต  
และอาจไม่ไดส้ะทอ้นถึงสภาวการณใ์นอนาคต รวมทัง้สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือก็อาจไม่ไดป้รบัอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่าง
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ทันท่วงทีให้สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหนีด้ังกล่าว นอกจากนี ้ 
อนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัเดียวกนัก็อาจมีระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิตที่แตกตา่งกนั 
 

1.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ (interest rate risk) 
  สาเหตุหลกัของการเปลี่ยนแปลงในราคาตราสารหนี ้ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราดอกเบีย้ในตลาดซึ่งไดร้บัผลกระทบจาก
ปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี ้การลงทุนของกองทุนหลักมีความเสี่ยงดา้นอัตราดอกเบีย้  ซึ่งโดยทั่วไปแลว้ราคาของตราสารหนี ้
จะปรบัตวัลดลงเมื่ออตัราดอกเบีย้ในตลาดปรบัตวัสงูขึน้ และในทางกลบักนั ราคาของตราสารหนี ้จะปรบัตวัเพิ่มขึน้ เมื่ออตัราดอกเบีย้ 
ในตลาดปรับตัวลดลง  นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนีย้ังขึน้อยู่กับอายุคงเหลือของตราสารหนีน้ั้น ๆ กล่าวคือ  
ตราสารหนีท้ี่มีอายุคงเหลือสัน้จะมีความเสี่ยงดา้นความผนัผวนของราคานอ้ยกว่าตราสารหนีท้ี่มีอายุคงเหลือยาว  แต่ตราสารหนีท้ี่มี 
อายุคงเหลือสั้นก็จะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเนื่องจากจะครบก าหนดอายุเร็วและบ่อยกว่าจึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนใหม่ 
(reinvestment) 
 

1.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) 
  ในสภาวะตลาดที่ไม่เอือ้อ  านวย  สภาพคล่องในตลาดตราสารหนีท้ี่ลดต ่าลงอาจส่งผลใหผู้จ้ัดการกองทุนไม่สามารถ  
ขายตราสารหนีไ้ดใ้นราคาตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกบัมลูค่าเงินลงทนุ  นอกจากนี ้ในสภาวะตลาดที่ประสบปัญหาอย่างมาก 
ตราสารบางตัวอาจไม่สามารถขายไดท้ันท่วงทีในราคายุติธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบถึ งความสามารถของกองทุนในการจ่ายคืนเงิน 
ใหก้บัผูล้งทนุไดต้ามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
 

1.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน (risk of investing in convertible bond) 
  กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนซึ่งความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ด้านเครดิต  และความเสี่ยง 
จากการที่ผู้ออกตราสารอาจจ่ายช าระคืนเงินก่อนก าหนด (prepayment risk) ในลักษณะเดียวกับตราสารหนีเ้อกชนทั่วไป ทั้งนี ้ 
ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน เปรียบเสมือนกับตราสารหนีเ้อกชน บวกกับสัญญา options ที่ใหส้ิทธิผูล้งทุนในการแปลงตราสารหนีไ้ปเป็น 
หุน้ของบริษัทนัน้ในราคาที่ก าหนด และ ณ เวลาที่ก าหนดไวล้่วงหนา้ในช่วงอายุของตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุนัน้ โดยการที่ผูล้งทนุสามารถ
แปลงตราสารหนีไ้ปเป็นหุน้ของบริษัทนัน้ จะใหป้ระโยชนแ์ก่ผูล้งทนุหากบริษัทดงักล่าวมีผลประกอบการที่ดีและราคาหุน้ปรบัตวัสงูขึน้  
ในขณะเดียวกนั ก็ยงัใหผ้ลตอบแทนเช่นเดียวกบัการลงทนุในตราสารหนีเ้อกชนทั่วไป  อย่างไรก็ดี ผูล้งทนุในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุดงักล่าว
อาจมีความเสี่ยงกบัการเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ซึง่จะสง่ผลใหม้ีความผนัผวนที่สงูกว่าการลงทนุในตราสารหนีเ้อกชนทั่วไป 
 

1.7 ความเสี่ยงด้านการวัดมูลค่าตราสารหนี ้(valuation risk) 
  การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่กองทุนหลักลงทุน อาจมีการใชดุ้ลพินิจในการพิจารณา และในบางครัง้ก็อาจ  
ไม่สามารถหามูลค่าตราสารหนี ้ได้จากแหล่งข้อมูลที่ เป็นอิสระได้ ( independent pricing information)  ซึ่งหากเกิดกรณีที่มูลค่า 
ตราสารหนีไ้ม่ถูกตอ้ง ก็อาจส่งผลใหมู้ลค่าเงินลงทุนของกองทุนหลักไม่ถูกตอ้งไปดว้ย นอกจากนี ้มูลค่าของตราสารหนีอ้าจไดร้บั
ผลกระทบจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่ าตราสารหนี ้
ดงักล่าวได ้เช่น การปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร ก็อาจสง่ผลใหร้าคาของตราสารหนีด้งักล่าวลดลงอย่างมาก 
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1.8 ความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

  กองทุนหลักอาจมีการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งท าให้กองทุนหลักอาจมีความเสี่ย งที่คู่สัญญาไม่สามารถ 
ช าระหนี ้ได้ (credit/counterparty risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ( liquidity risk) ความเสี่ยงด้านการวัดมูลค่า (valuation risk)  
ความเสี่ยงดา้นความผันผวน (volatility risk)  และความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการท าสัญญานอกศูนยซ์ือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  
(over-the-counter transaction risk) 
 

1.9 ความเสี่ยงด้านหลักเกณฑก์ ากับดูแล (regulatory risk) 
  บริษัทจัดการของกองทุนหลักอยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามกฎหมาย EU โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์ UCITS  
 ซึ่งกองทุนหลักไดจ้ัดตัง้เป็นกองทุน UCITS ที่ประเทศ Luxembourg   ดังนั้น หลักเกณฑก์ารก ากับดูแลที่ใชก้ับประเทศของผูล้งทุน  
จึงอาจมีความแตกต่างหรือไม่สามารถใช้บังคับได ้ทั้งนี ้มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนอาจไดร้ับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น 
การเมืองระหว่างประเทศ สงคราม นโยบายของภาครัฐ ภาษี ข้อจ ากัดการลงทุนในต่างประเทศ การจ ากัดเงินทุนไหลเข้าออก  
การเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมายและหลกัเกณฑข์องประเทศที่กองทนุไปลงทนุ เป็นตน้  
 
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond แปลมาจากหนังสือชี ้ชวน (Master Prospectus)  
ของกองทนุหลกั ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัเพิ่มเติมไดท้ี่: https://www.jupiteram.com 
 
2. ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญของกองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อันคอนสเตรนด ์บอนด ์เฮดจ ์
 

2.1 ความเสี่ยงจากกลยุทธใ์นการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active management risk)  
 เนื่องจากกองทุนหลกัมีกลยุทธใ์นการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก  (Active management) ดงันัน้จึงมีความเสี่ยงจากการ
ตดัสินใจลงทุน การวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์หรือกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ัดการกองทุนอาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่าง  
ที่คาดหวงัหรอืตามที่ประเมินไว ้
 
 2.2  ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk)  
  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ตลาดทนุและตลาดเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย การท าธุรกรรมทางการเงิน เป็นตน้ 
 
 2.3  ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)  
 ความเสี่ยงที่ เกิดจากราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง  
ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร หรือการคาดการณข์องนกัลงทนุ รวมถึงความเสี่ยงจากความผนัผวนของดอกเบีย้ ( Interest Rate 
Risk) อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด 
 
 2.4  ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Credit risk หรือ Default risk หรือ 
Counterparty Risk)  
 ความเสี่ยงจากการที่ผูอ้อกตราสารหรือผูค้  า้ประกนัตราสารหรือคู่สญัญาที่กองทนุไปลงทนุปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
หรอืปฏิเสธการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด หรอืช าระไม่ครบตามจ านวนที่สญัญาไว ้
 

https://www.jupiteram.com/
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 2.5  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
 ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาท  
ผนัผวน หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 2.6  ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)  
 ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในประเทศที่กองทนุรวมเขา้ไปลงทนุ เช่น การออกมาตรการของทางการ  
ในตา่งประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ ์เป็นตน้ ซึง่รวมถึงสาเหตอุื่นใดอนัอาจสง่ผลกระทบตอ่การน าเงินกลบัของกองทนุ 
 
 2.7 ความเสี่ยงด้านภาษี (Tax Considerations)   
 การเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวกบัภาษีอาจะมีผลกระทบต่อมลูค่าเงินลงทนุของกองทนุ ความสามารถในการสรา้งผลตอบแทน
ใหแ้ก่ผูล้งทนุ 
 
 2.8  ความเสี่ยงจากปัจจัยทีค่วบคุมไม่ได้  
 เช่น ความเสี่ยงจากการก่อการรา้ย ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางดา้นเศรษฐกิจหรือการเมืองที่อาจส่งผลต่อสภาวะ
เศรษฐกิจหรือสภาพคล่องในตลาด ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศที่กฎหมายไม่มีความชัดเจน ความเสี่ยง  
ในกรณีที่หน่วยงานก ากับดูแล หรือตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ของประเทศที่ลงทุนมีการบังคับใช้มาตรการพิเศษในกรณีที่ตลาด  
อยู่ในภาวะฉกุเฉิน ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุได ้
 
 2.9  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)  
 ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซือ้หรือขายตราสารที่กองทนุถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร 
หรอือาจไม่ไดร้าคาตามที่ตอ้งการ 
 
 2.10  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  
  ความเสี่ยงจากการที่กองทนุไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทนุที่ลงทนุไดใ้นราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร 
หรอือาจไม่ไดร้าคาตามที่ตอ้งการ 
 
 2.11 ความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative)  
  ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับ  
ที่คาดการณไ์ว ้ท าใหก้องทุนรบัรูผ้ลขาดทุน เนื่องจากกองทุนไดด้  ารงสถานะเปิดรบัความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุน 
ในตราสารอนุพนัธ ์และความเสี่ยงจากการที่สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้บางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนตามปกติในสินทรพัย์
อา้งอิง ดงันัน้หากการพิจารณาลงทนุในตราสารอนพุนัธท์  าใหค้่าความเสี่ยงสทุธิ (Net Exposure) ของพอรต์การลงทนุเพิ่มขึน้ ก็จะท าให้
ผลตอบแทนของกองทนุมีความผนัผวนมากขึน้ได ้
 
 2.12 ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk)  
  กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางภาษีที่ท  าให้ผู้ออกตราสาร  
หกัภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทนุเพิ่มขึน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจไดผ้ลตอบแทนจากการลงทนุต ่ากว่าที่คาดการณไ์ว ้นอกจากนัน้ในการลงทนุ
ในต่างประเทศของกองทนุ กองทนุมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทนุเขา้ลงทนุ ออกกฎเกณฑท์ี่เป็นอปุสรรคต่อผูอ้อกตราสาร  
ในการสง่เงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินตน้ 
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การรับทราบความเสี่ยงของกองทุน 
 
ขา้พเจา้ช่ือ  ............................................................................................................................................................................. 
เลขประจ าตวัประชาชน/ทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ ........................................................................................................................ 
ขอใหค้ ารบัรองตอ่บรษัิทจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนนุ ดงันี ้ 

 
ข้าพเจ้า ได้รับทราบและมีความเข้าใจเ ก่ียวกับนโยบายการลงทุนในตราสารที่ มีอันดับความน่า เ ช่ือ ถือต ่ ากว่าอันดับ  
ที่สามารถลงทุน (“non-investment grade”) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (“unrated”) รวมถึงความเสี่ยงและผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุในตราสารดงักล่าวเป็นอย่างดีแลว้วา่ 

1.  นโยบายการลงทนุในตราสาร non-investment grade/ unrated 
  กองทุนรวมนี ้มีการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated ผ่านการลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศ  
โดยกองทนุหลกัในตา่งประเทศสามารถลงทนุในตราสารขา้งตน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 0-100 ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ (NAV) 

2.  ความเสี่ยงของการลงทนุในตราสาร non-investment grade/ unrated 
  กองทุนรวมนีม้ีการลงทุนในกองทุนหลกัในต่างประเทศที่ เนน้ลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงดา้นเครดิตและสภาพคล่อง
มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามจ านวนหรือเ วลาที่ก าหนด ดังนั้น  
จงึเหมาะกบัผูล้งทนุที่มีฐานะการเงินที่สามารถรบัความเสี่ยงจากผลขาดทนุได ้
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริงทุกประการ โดยขา้พเจา้รบัทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขต่างๆ ที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วนของกองทนุ และ/หรือที่บรษัิทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ต่อไปในอนาคต  นอกจากนี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าบรษัิทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุไดใ้หค้  าแนะน าเก่ียวกบัความเหมาะสมของขา้พเจา้
ในการลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าว  รวมถึงไดอ้ธิบายใหข้า้พเจา้รบัทราบและเขา้ใจถึงความเสี่ยงจากการลงทนุในกองทนุที่มีความเสี่ยง
สงู หรือมีความซบัซอ้น ว่ามีความแตกต่างจากการลงทนุในกองทนุทั่วไป  และไดร้บัทราบขอ้มลูหรือรายละเอียดเก่ียวกบัความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  รวมทัง้ไดร้บัการแจกเอกสารใหค้วามรูเ้ก่ียวกับกองทุนรวม 
หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ใชใ้นการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุ  
ไดจ้ดัท าขึน้  โดยขา้พเจา้ไดร้บัทราบค าเตือน และการเปิดเผยขอ้มลูในเรื่องตา่ง ๆ เป็นอย่างดีแลว้ 
 

.................................................................................................................... 
(...................................................................................................................) 

ลายมือชื่อผู้ซือ้ / ผู้ถอืหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้มี)) 
วนัที่.............................................. 
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แบบฟอรม์การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (knowledge assessment)  
 

1. ลูกค้ามีวุฒกิารศึกษาทีเ่ก่ียวกับผลิตภัณฑท์างการเงนิ  
เช่น เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (สาขาการเงิน)  บรหิารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการเงิน)  วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (สาขา
การเงิน) และวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (สาขาการเงิน) เป็นตน้ 

 ใช่  
 ไมใ่ช่  

2. ลูกค้าเคยได้รับวุฒบิัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง ดังนี ้ 
Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) 
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Certified Financial Planner (CFP) วุฒิบัตรหลักสูตรที่
เก่ียวกับการบริหารการเงินและการลงทุนอื่นตามที่ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตอ้งไดร้บัตามประกาศว่าดว้ยการ
ก าหนดบทนิยามผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทนุรายใหญ่ หรือเป็นผูแ้นะน าการลงทนุหรือผู้
วางแผนการลงทนุที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 ใช่  
 ไมใ่ช่  

3. ปัจจุบันลูกค้าด ารงต าแหน่งในสายบริหารการเงนิการลงทนุ ดังต่อไปนี ้ 
(1) เป็นผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (Chief Financial Officer : “CFO”)  
(2) เป็นพนักงานหรือผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบงานที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน ของธนาคาร

พาณิชย ์ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์บริษัทหลักทรพัย์  
บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต เช่น พนักงานที่รบัผิดชอบงานดา้นการลงทุน หรือผูบ้ริหารที่
รบัผิดชอบในสายงานการลงทนุหรอืสายงานบรหิารการเงิน เป็นตน้ 

(3) ด ารงต าแหน่งงานที่ตอ้งอาศยัความรูเ้ก่ียวกับการวิเคราะหห์รือการท าธุรกรรม ในสินทรพัยเ์สี่ยงที่ลกูคา้
ตอ้งการลงทนุในการปฏิบตัิงาน เช่น วาณิชธนากร ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ หรอืผูช้่วยนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์
เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ก าหนดใหป้ระสบการณท์ างานในสายบริหารการเงินการลงทุนของบุคคลตาม ขอ้ (1) – (3) ยงัคงด ารง
ตอ่ไปอีก 1 ปี ภายหลงัจากที่บคุคลดงักล่าวสิน้สดุการด ารงต าแหน่งงานที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

 ใช่  
 ไมใ่ช่  

4. ลูกค้ามีประสบการณ์การลงทุนในสินทรัพยเ์สี่ยงอย่างเป็นประจ าและต่อเน่ือง ในช่วง 4 ไตรมาส
ล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้ 
(1) กองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ 
(2) กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรือ

การลงทนุใน exotic derivatives โดยมีการใชว้ิธี VaR approach เพื่อค านวณฐานะการลงทนุของตราสาร 
(3) กองทนุรวม complex return 
(4) กองทนุรวมทองค า/น า้มนัที่ไม่ได ้track spot 

(5) กองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารหนี ้non-investment grade/unrated bond เกินกวา่รอ้ยละ 60 ของ NAV 

(6) ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ี่เป็นกองทรสัตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืนหรือกองทรสัตท์ี่มีเง่ือนไขและ

เวลาบอกเลิกสญัญาเช่า (REIT buy-back) ที่เสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ 

(7) Hybrid securities 

(8) Unrated bond 

(9) ตราสารหนี ้Basel III 

(10) หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ (Perpetual Bond) 

(11) หุน้กูอ้นพุนัธ ์(Structured Note)  

 ใช่  
 ไมใ่ช่  
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(12) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) 

(13) ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะหรือเง่ือนไขท านองเดียวกับ

ผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุตาม (1) ถึง (12) 

 
 
 

.................................................................................................................... 
(...................................................................................................................) 

ลายมือชื่อผู้ซือ้ / ผู้ถอืหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พรอ้มประทบัตราบรษัิท(ถา้มี)) 
วนัที่.............................................. 



กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์
KKP GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND-HEDGED

หน่วยลงทุนชนิด M
KKP G-UBOND-H-M

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนใน
กองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Global Bond Fully F/X Hedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น
ตราสารหนี้ที่มีความเส่ียงสูง (Non-investment grade/High yield bond) ตราสารหนี้ Investment
grade  ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน และตราสารหนี้อ่ืนๆ โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน
ที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา โดยไม่มีกรอบจํากัดด้านอันดับความน่าเช่ือถือ และ
ด้านอายุของตราสาร (Duration)
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited
• กองทุนจะเข้าทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงิน
ตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน
เกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management / Index tracking) โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการลงทุนแบบเชิงรุก (Active
management) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สิน อ่ืนๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเป็นหลัก
โดยมีตราสาร noninvestment grade /
unrated ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 23 พฤศจิกายน 2560

วันเร่ิมต้น class  : 16 ธันวาคม 2565

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

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

2. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ต้ังแต่ 1 พ.ย. 61)

ดัชนีช้ีวัด :
กองทุนไม่มีดัชนีช้ีวัด (Benchmark) เนื่องจาก
กองทุนหลักไม่มีดัชนีช้ีวัด (Benchmark)
ซ่ึงกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีความ
ยืดหยุ่น โดยไม่ได้จํากัดการลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม 2.61% 2.61%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 1.41% 1.41%

ความผันผวนของกองทุน 6.07% 6.07%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม -0.43%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A

ความผันผวนของกองทุน 6.16%

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

กองทุนรวมที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+4)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-3.50%

FX Hedging 95.56%

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.20 เท่า

หมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+4 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

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

การจัดการ 2.1400 % 0.8025 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.5475 % 0.9416 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

LUXEMBOURG 99.39

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. เนื่องจากกองทุนจัดต้ัง/เปิดให้บริการหน่วยลงทุนยังไม่ครบรอบระยะเวลาบัญชี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริงที่แสดงเป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

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

การขาย 2.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การรับซ้ือคืน 2.0000 % ยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 2.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.0000 % ยกเว้น

การโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ

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

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 99.39

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 1.40

พันธบัตร,ต๋ัวเงินคลัง 0.10

หน่วยลงทุนในประเทศ 0.07

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.22

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -0.74

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

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

99.39

KKP G-UBOND-H-M



การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน JUPITER DYNAMIC BOND-CLASS I EUR ACC

ISIN code LU0853555893

Bloomberg code JUPDBIA LX

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                          ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

หมายเหตุ:

KKP G-UBOND-H-M
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Note: The fund can invest a significant portion of the portfolio in high yield and non-rated bonds. These bonds 
may offer a higher income but carry a greater risk of default, particularly in volatile markets. Quarterly income 
payments will fluctuate. In difficult market conditions, it may be harder for the manager to sell assets at the 
quoted price, which could have a negative impact on performance. In extreme market conditions, the Fund’s 
ability to meet redemption requests on demand may be affected. Some share classes charge all of their expenses 
to capital, which can reduce the potential for capital growth. Please see the Prospectus for information. This fund 
can invest more than 35% of its value in securities issued or guaranteed by an EEA state.

Fund Objective
The objective of the Fund is to achieve a high income with the prospect of capital growth from a portfolio of 
investments in global fixed interest securities.

Investment Management
ARIEL BEZALEL, HARRY RICHARDS 

Fund Information as at 28.02.2023
Product Information  
Launch Date Fund: 08.05.2012
Launch Date Share Class: 05.12.2012
Morningstar Category: Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR Rating: Article 6

Price Information

Valuation Day: Every Business Day in Luxembourg
Base Currency Fund: EUR
Currency Share Class: EUR
Available on: www.jupiteram.com

Fund Size

Fund Value: EUR 6,688m
Holdings: 459

Fund Performance as at 28.02.2023
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Cumulative Performance (%)

 1 m 3 m YTD 1 yr 3 yrs 5 yrs
Fund -1.4 1.4 3.1 -10.3 -9.6 -1.5

Calendar Year Performance (%)

 YTD 2022 2021 2020 2019 2018
Fund 3.1 -15.8 0.9 6.4 7.5 -2.9
Source: Morningstar, gross income reinvested, net of fees 28.02.2023.

Fund Ratings

Ratings should not be taken as a recommendation. 
© 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved. The 
information contained herein: (1) is proprietary to 
Morningstar and/or its content providers; (2) may not 
be copied or distributed; and (3) is not warranted to be 
accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor 
its content providers are responsible for any damages 
or losses arising from any use of this information. Past 
performance is no guarantee of future results.
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Fund Holdings as at 28.02.2023
Top Ten Holdings (% of net assets)

Treasury Bond 2.375% 15/02/42 6.5
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 5.8
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4.7
Treasury Bond 2.875% 15/05/52 3.6
Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47 2.7
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 2.4
Treasury Bond 3% 15/08/52 2.4
Australia (Commonwealth Of) 3.75% 
21/04/37 2.0

Altice France Holding SA 8% 15/05/27 1.9
Virgin Media Vendor Financing 4.875% 
15/07/28 1.2

Total1 33.1
1Top 10 excludes Derivatives.

Credit Rating (%)

AAA 26.6
AA 6.1
A 1.8
BBB 10.5
BB 18.7
B 23.4
CCC 8.1
CC 0.2
C 0.0
D 0.2
NR 2.6
Total1 98.2
1Credit ratings are calculated using asset ratings from 
different ratings agencies.

Asset Allocation (% of net assets)

Corporate Bond1 53.5
Government Bond 33.8
Floating Rate Note 8.9
Mutual Fund 1.9
Common Stock 0.4

98.6
1 Corporate Bond includes Preferred Bonds.
2 The figures may not equal 100% due to rounding.

Additional Information

Effective Duration (Years) 7.26
Average credit rating BBB
Average term to maturity (Years) 15.26
Physical Cash 1.45%

Regional Allocation (%)

Europe ex UK 31.1
North America 22.2
Asia Pacific ex Japan 21.2
UK 18.5
Caribbean & Latin America 3.2
Emerging Europe 1.6
Africa 0.4
Middle East 0.3
Japan 0.1

98.6
1Supranational includes an exposure to the Jupiter 
Global Emerging Markets Corporate Bond Fund and the 
Jupiter Global Sovereign Opportunities Fund.
2The figures may not equal 100% due to rounding.

Charges and Codes

Share Class
Income Distribution 
Policy ISIN Bloomberg

Initial Charge 
(max.)

Annual 
Management 
Charge (max.)

Minimum Initial 
Investment

Minimum Top Up 
Investment

I EUR ACC Accumulation LU0853555893 JUPDBIA LX 0.00% 0.50% EUR 1,000,000 EUR 100,000

For details of all share classes, and the fees and charges, please refer to the Prospectus and Annual Report for each financial year.

Benchmark Information:  The Fund is actively managed. The Fund is not managed by reference to a benchmark and does not use a benchmark for performance comparison 
purposes. This means the Investment Manager is taking investment decisions with the intention of achieving the Fund’s investment objective without reference to a 
benchmark. The Investment Manager is not in any way constrained by a benchmark in its portfolio positioning.
Credit Rating Disclaimer: The Composite Rating is created using a methodology developed by Jupiter Asset Management Limited using ratings from various ratings agencies. 
The Composite Rating is not a credit opinion nor is it a rating issued from a ratings agency, including Standard & Poor's. Although an S&P rating may be used in Jupiter Asset 
Management Limited's methodology in creating the Composite Rating, S&P does not sponsor, endorse or promote the Composite Rating. To the extent that the Composite 
Rating has been created using an S&P rating, such S&P rating was used under license from S&P and S&P reserves all rights with respect to such S&P rating.
For Thai investors: This document is prepared by Jupiter directly to specific recipients for their information only and it is strictly prohibited to redistribute of such to 
a third party without the consent of Jupiter. The interests/units of Jupiter Dynamic Bond fund cannot be offered or sold, directly or indirectly in Thailand and Jupiter 
Asset Management is not a licensed entity in Thailand. It is represented that by entering into this investment/transaction of the product(s) mentioned in this document 
is within the scope of the client’s/prospective investor’s constitutional objectives and for purposes related to its principal business activity. It is also represented that you 
have obtained all licenses, approvals and consents required from relevant Thai governmental and regulatory authorities to invest in the interest/units of Fund Products 
and to remit any amounts in foreign currency for the purpose of making this investment. It is acknowledged that you as the client or prospective investor of the product 
understands the risks of this investment/transaction and any legal, regulatory, tax, accounting and economic consequences resulting from this investment.

|  jupiteram.com
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หนังสือยนิยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

ข้อมูลนโยบายการลงทุน และความเสี่ยงของกองทุน 
 กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด ์บอนด ์เฮดจ์ มีนโยบายลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
หลกัในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond  (กองทุนหลกั) โดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม โดยกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ 
ความน่าเชื่อถือต ่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ ไม่ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
(Unrated Bond) ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามแต่ช่วงเวลาได้ กองทุนนีจ้ึงอาจมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซบัซอ้น
มากกว่ากองทุนที่เสนอขายแก่ผูล้งทุนทั่วไป จึงเหมาะสมกับผูล้งทุนที่ยอมรบัความเสี่ยงไดสู้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงความเสี่ยง
ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญของกองทุนหลัก  
 

1.1 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (credit/counterparty risk) 
  กองทนุหลกัมีการลงทนุในตราสารหนี ้ซึง่มีความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารหนีด้งักล่าว โดยหากผูอ้อก
ตราสารหนีป้ระสบปัญหาเก่ียวกับฐานะทางการเงิน  อาจส่งผลให้คุณภาพของตราสารหนีข้องผู้ออกตราสารหนีด้ังกล่าวลดลง  
ซึ่งจะท าใหร้าคาของตราสารมีความผนัผวนมากขึน้  นอกจากนี ้การปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหนีห้รือของผูอ้อกตราสาร 
ก็อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของตราสารหนีด้ว้ย ซึ่งจะท าใหก้ารขายตราสารหนีด้ังกล่าวอาจท าไดย้า กขึน้ รวมทั้ง การลงทุน 
ของกองทนุหลกัยงัอาจมีความเสี่ยงที่ผูอ้อกตราสารหนีจ้ะไม่สามารถช าระคืนเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบีย้ของตราสารดงักล่าวไดต้ามเวลา
ที่ก าหนด  ซึง่หากเกิดกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนีผ้ิดนดัช าระหนี ้จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการด าเนินงานของกองทนุได ้
 

1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนีท้ีมี่อันดับความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าอันดับทีส่ามารถลงทุนได้ (below  
investment grade) หรือตราสารนีท้ีไ่ม่มีอันดับความน่าเชื่อถอื (unrated) 
  กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (below investment 
grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไม่มีอันดับความน่าเช่ือถือ  (unrated)  ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของตราสารดังกล่าว 
ว่ามีความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาจะผิดนัดช าระหนี ้ (credit/counterparty risk) รวมถึงมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ที่มากกว่าตราสารหนีคุ้ณภาพดีที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับที่สูงกว่าแต่ก็ใหผ้ลตอบแทนที่ต  ่ากว่า นอกจากนี ้ตราสารหนี ้  
ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้(below investment grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไม่มีอันดับความน่าเช่ือถือ 
(unrated)  ดังกล่าวยังมีความผันผวนด้านราคาที่สูงกว่า และมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนได้มากกว่า   
ซึ่งหากเกิดกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถช าระคืนหนี ้ตามตราสารหนี ้ดังกล่าวได้ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนประสบผลขาดทุน  
เป็นจ านวนมาก  ทัง้นี ้ตลาดของตราสารหนีด้งักล่าวอาจมีสภาพคล่องต ่า ซึ่งอาจส่งผลใหก้ารขายตราสารหนีท้  าไดย้าก และการก าหนด
ราคาของตราสารก็อาจท าไดย้ากเช่นกนั และอาจท าใหม้ลูคา่เงินลงทนุของกองทนุเกิดความผนัผวนได ้
 

1.3 ความเสี่ยงของการจัดอันดับความน่าเชื่อถอื (credit rating risk) 
  การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหนีโ้ดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ เป็นวิธีการที่ไดร้บัการยอมรบัทั่วไป
ในการวดัความเสี่ยงดา้นเครดิต อย่างไรก็ตาม วิธีการดงักล่าวมีขอ้จ ากดัและไม่ไดย้ืนยนัถึงความสามารถในการช าระหนีใ้นทกุขณะใด ๆ 
ของตราสารหนี ้หรือผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี ้ อันดับความน่าเ ช่ือถือดังกล่าวให้น ้าหนักส่วนใหญ่กับผลประกอบการในอดีต  
และอาจไม่ไดส้ะทอ้นถึงสภาวการณใ์นอนาคต รวมทัง้สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือก็อาจไม่ไดป้รบัอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่าง
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ทันท่วงทีให้สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหนีด้ังกล่าว นอกจากนี ้ 
อนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัเดียวกนัก็อาจมีระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิตที่แตกตา่งกนั 
 

1.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ (interest rate risk) 
  สาเหตุหลกัของการเปลี่ยนแปลงในราคาตราสารหนี ้ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราดอกเบีย้ในตลาดซึ่งไดร้บัผลกระทบจาก
ปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี ้การลงทุนของกองทุนหลักมีความเสี่ยงดา้นอัตราดอกเบีย้  ซึ่งโดยทั่วไปแลว้ราคาของตราสารหนี ้
จะปรบัตวัลดลงเมื่ออตัราดอกเบีย้ในตลาดปรบัตวัสงูขึน้ และในทางกลบักนั ราคาของตราสารหนี ้จะปรบัตวัเพิ่มขึน้ เมื่ออตัราดอกเบีย้ 
ในตลาดปรับตัวลดลง  นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนีย้ังขึน้อยู่กับอายุคงเหลือของตราสารหนีน้ั้น ๆ กล่าวคือ  
ตราสารหนีท้ี่มีอายุคงเหลือสัน้จะมีความเสี่ยงดา้นความผนัผวนของราคานอ้ยกว่าตราสารหนีท้ี่มีอายุคงเหลือยาว  แต่ตราสารหนีท้ี่มี 
อายุคงเหลือสั้นก็จะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเนื่องจากจะครบก าหนดอายุเร็วและบ่อยกว่าจึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนใหม่ 
(reinvestment) 
 

1.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) 
  ในสภาวะตลาดที่ไม่เอือ้อ  านวย  สภาพคล่องในตลาดตราสารหนีท้ี่ลดต ่าลงอาจส่งผลใหผู้จ้ัดการกองทุนไม่สามารถ  
ขายตราสารหนีไ้ดใ้นราคาตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกบัมลูค่าเงินลงทนุ  นอกจากนี ้ในสภาวะตลาดที่ประสบปัญหาอย่างมาก 
ตราสารบางตัวอาจไม่สามารถขายไดท้ันท่วงทีในราคายุติธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบถึ งความสามารถของกองทุนในการจ่ายคืนเงิน 
ใหก้บัผูล้งทนุไดต้ามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
 

1.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน (risk of investing in convertible bond) 
  กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนซึ่งความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ด้านเครดิต  และความเสี่ยง 
จากการที่ผู้ออกตราสารอาจจ่ายช าระคืนเงินก่อนก าหนด (prepayment risk) ในลักษณะเดียวกับตราสารหนีเ้อกชนทั่วไป ทั้งนี ้ 
ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน เปรียบเสมือนกับตราสารหนีเ้อกชน บวกกับสัญญา options ที่ใหส้ิทธิผูล้งทุนในการแปลงตราสารหนีไ้ปเป็น 
หุน้ของบริษัทนัน้ในราคาที่ก าหนด และ ณ เวลาที่ก าหนดไวล้่วงหนา้ในช่วงอายุของตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุนัน้ โดยการที่ผูล้งทนุสามารถ
แปลงตราสารหนีไ้ปเป็นหุน้ของบริษัทนัน้ จะใหป้ระโยชนแ์ก่ผูล้งทนุหากบริษัทดงักล่าวมีผลประกอบการที่ดีและราคาหุน้ปรบัตวัสงูขึน้  
ในขณะเดียวกนั ก็ยงัใหผ้ลตอบแทนเช่นเดียวกบัการลงทนุในตราสารหนีเ้อกชนทั่วไป  อย่างไรก็ดี ผูล้งทนุในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุดงักล่าว
อาจมีความเสี่ยงกบัการเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ซึง่จะสง่ผลใหม้ีความผนัผวนที่สงูกว่าการลงทนุในตราสารหนีเ้อกชนทั่วไป 
 

1.7 ความเสี่ยงด้านการวัดมูลค่าตราสารหนี ้(valuation risk) 
  การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่กองทุนหลักลงทุน อาจมีการใชดุ้ลพินิจในการพิจารณา และในบางครัง้ก็อาจ  
ไม่สามารถหามูลค่าตราสารหนี ้ได้จากแหล่งข้อมูลที่ เป็นอิสระได้ ( independent pricing information)  ซึ่งหากเกิดกรณีที่มูลค่า 
ตราสารหนีไ้ม่ถูกตอ้ง ก็อาจส่งผลใหมู้ลค่าเงินลงทุนของกองทุนหลักไม่ถูกตอ้งไปดว้ย นอกจากนี ้มูลค่าของตราสารหนีอ้าจไดร้บั
ผลกระทบจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่ าตราสารหนี ้
ดงักล่าวได ้เช่น การปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร ก็อาจสง่ผลใหร้าคาของตราสารหนีด้งักล่าวลดลงอย่างมาก 
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1.8 ความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

  กองทุนหลักอาจมีการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งท าให้กองทุนหลักอาจมีความเสี่ย งที่คู่สัญญาไม่สามารถ 
ช าระหนี ้ได้ (credit/counterparty risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ( liquidity risk) ความเสี่ยงด้านการวัดมูลค่า (valuation risk)  
ความเสี่ยงดา้นความผันผวน (volatility risk)  และความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการท าสัญญานอกศูนยซ์ือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  
(over-the-counter transaction risk) 
 

1.9 ความเสี่ยงด้านหลักเกณฑก์ ากับดูแล (regulatory risk) 
  บริษัทจัดการของกองทุนหลักอยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามกฎหมาย EU โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์ UCITS  
 ซึ่งกองทุนหลักไดจ้ัดตัง้เป็นกองทุน UCITS ที่ประเทศ Luxembourg   ดังนั้น หลักเกณฑก์ารก ากับดูแลที่ใชก้ับประเทศของผูล้งทุน  
จึงอาจมีความแตกต่างหรือไม่สามารถใช้บังคับได ้ทั้งนี ้มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนอาจไดร้ับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น 
การเมืองระหว่างประเทศ สงคราม นโยบายของภาครัฐ ภาษี ข้อจ ากัดการลงทุนในต่างประเทศ การจ ากัดเงินทุนไหลเข้าออก  
การเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมายและหลกัเกณฑข์องประเทศที่กองทนุไปลงทนุ เป็นตน้  
 
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond แปลมาจากหนังสือชี ้ชวน (Master Prospectus)  
ของกองทนุหลกั ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัเพิ่มเติมไดท้ี่: https://www.jupiteram.com 
 
2. ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญของกองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อันคอนสเตรนด ์บอนด ์เฮดจ ์
 

2.1 ความเสี่ยงจากกลยุทธใ์นการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active management risk)  
 เนื่องจากกองทุนหลกัมีกลยุทธใ์นการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก  (Active management) ดงันัน้จึงมีความเสี่ยงจากการ
ตดัสินใจลงทุน การวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์หรือกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ัดการกองทุนอาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่าง  
ที่คาดหวงัหรอืตามที่ประเมินไว ้
 
 2.2  ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk)  
  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ตลาดทนุและตลาดเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย การท าธุรกรรมทางการเงิน เป็นตน้ 
 
 2.3  ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)  
 ความเสี่ยงที่ เกิดจากราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง  
ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร หรือการคาดการณข์องนกัลงทนุ รวมถึงความเสี่ยงจากความผนัผวนของดอกเบีย้ ( Interest Rate 
Risk) อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด 
 
 2.4  ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Credit risk หรือ Default risk หรือ 
Counterparty Risk)  
 ความเสี่ยงจากการที่ผูอ้อกตราสารหรือผูค้  า้ประกนัตราสารหรือคู่สญัญาที่กองทนุไปลงทนุปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
หรอืปฏิเสธการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด หรอืช าระไม่ครบตามจ านวนที่สญัญาไว ้
 

https://www.jupiteram.com/
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 2.5  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
 ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาท  
ผนัผวน หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 2.6  ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)  
 ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในประเทศที่กองทนุรวมเขา้ไปลงทนุ เช่น การออกมาตรการของทางการ  
ในตา่งประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ ์เป็นตน้ ซึง่รวมถึงสาเหตอุื่นใดอนัอาจสง่ผลกระทบตอ่การน าเงินกลบัของกองทนุ 
 
 2.7 ความเสี่ยงด้านภาษี (Tax Considerations)   
 การเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวกบัภาษีอาจะมีผลกระทบต่อมลูค่าเงินลงทนุของกองทนุ ความสามารถในการสรา้งผลตอบแทน
ใหแ้ก่ผูล้งทนุ 
 
 2.8  ความเสี่ยงจากปัจจัยทีค่วบคุมไม่ได้  
 เช่น ความเสี่ยงจากการก่อการรา้ย ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางดา้นเศรษฐกิจหรือการเมืองที่อาจส่งผลต่อสภาวะ
เศรษฐกิจหรือสภาพคล่องในตลาด ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศที่กฎหมายไม่มีความชัดเจน ความเสี่ยง  
ในกรณีที่หน่วยงานก ากับดูแล หรือตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ของประเทศที่ลงทุนมีการบังคับใช้มาตรการพิเศษในกรณีที่ตลาด  
อยู่ในภาวะฉกุเฉิน ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุได ้
 
 2.9  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)  
 ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซือ้หรือขายตราสารที่กองทนุถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร 
หรอือาจไม่ไดร้าคาตามที่ตอ้งการ 
 
 2.10  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  
  ความเสี่ยงจากการที่กองทนุไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทนุที่ลงทนุไดใ้นราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร 
หรอือาจไม่ไดร้าคาตามที่ตอ้งการ 
 
 2.11 ความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative)  
  ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับ  
ที่คาดการณไ์ว ้ท าใหก้องทุนรบัรูผ้ลขาดทุน เนื่องจากกองทุนไดด้  ารงสถานะเปิดรบัความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุน 
ในตราสารอนุพนัธ ์และความเสี่ยงจากการที่สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้บางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนตามปกติในสินทรพัย์
อา้งอิง ดงันัน้หากการพิจารณาลงทนุในตราสารอนพุนัธท์  าใหค้่าความเสี่ยงสทุธิ (Net Exposure) ของพอรต์การลงทนุเพิ่มขึน้ ก็จะท าให้
ผลตอบแทนของกองทนุมีความผนัผวนมากขึน้ได ้
 
 2.12 ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk)  
  กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางภาษีที่ท  าให้ผู้ออกตราสาร  
หกัภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทนุเพิ่มขึน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจไดผ้ลตอบแทนจากการลงทนุต ่ากว่าที่คาดการณไ์ว ้นอกจากนัน้ในการลงทนุ
ในต่างประเทศของกองทนุ กองทนุมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทนุเขา้ลงทนุ ออกกฎเกณฑท์ี่เป็นอปุสรรคต่อผูอ้อกตราสาร  
ในการสง่เงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินตน้ 
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การรับทราบความเสี่ยงของกองทุน 
 
ขา้พเจา้ช่ือ  ............................................................................................................................................................................. 
เลขประจ าตวัประชาชน/ทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ ........................................................................................................................ 
ขอใหค้ ารบัรองตอ่บรษัิทจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนนุ ดงันี ้ 

 
ข้าพเจ้า ได้รับทราบและมีความเข้าใจเ ก่ียวกับนโยบายการลงทุนในตราสารที่ มีอันดับความน่า เ ช่ือ ถือต ่ ากว่าอันดับ  
ที่สามารถลงทุน (“non-investment grade”) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (“unrated”) รวมถึงความเสี่ยงและผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุในตราสารดงักล่าวเป็นอย่างดีแลว้วา่ 

1.  นโยบายการลงทนุในตราสาร non-investment grade/ unrated 
  กองทุนรวมนี ้มีการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated ผ่านการลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศ  
โดยกองทนุหลกัในตา่งประเทศสามารถลงทนุในตราสารขา้งตน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 0-100 ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ (NAV) 

2.  ความเสี่ยงของการลงทนุในตราสาร non-investment grade/ unrated 
  กองทุนรวมนีม้ีการลงทุนในกองทุนหลกัในต่างประเทศที่ เนน้ลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงดา้นเครดิตและสภาพคล่อง
มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามจ านวนหรือเ วลาที่ก าหนด ดังนั้น  
จงึเหมาะกบัผูล้งทนุที่มีฐานะการเงินที่สามารถรบัความเสี่ยงจากผลขาดทนุได ้
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริงทุกประการ โดยขา้พเจา้รบัทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขต่างๆ ที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วนของกองทนุ และ/หรือที่บรษัิทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ต่อไปในอนาคต  นอกจากนี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าบรษัิทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุไดใ้หค้  าแนะน าเก่ียวกบัความเหมาะสมของขา้พเจา้
ในการลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าว  รวมถึงไดอ้ธิบายใหข้า้พเจา้รบัทราบและเขา้ใจถึงความเสี่ยงจากการลงทนุในกองทนุที่มีความเสี่ยง
สงู หรือมีความซบัซอ้น ว่ามีความแตกต่างจากการลงทนุในกองทนุทั่วไป  และไดร้บัทราบขอ้มลูหรือรายละเอียดเก่ียวกบัความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  รวมทัง้ไดร้บัการแจกเอกสารใหค้วามรูเ้ก่ียวกับกองทุนรวม 
หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ใชใ้นการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุ  
ไดจ้ดัท าขึน้  โดยขา้พเจา้ไดร้บัทราบค าเตือน และการเปิดเผยขอ้มลูในเรื่องตา่ง ๆ เป็นอย่างดีแลว้ 
 

.................................................................................................................... 
(...................................................................................................................) 

ลายมือชื่อผู้ซือ้ / ผู้ถอืหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้มี)) 
วนัที่.............................................. 
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แบบฟอรม์การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (knowledge assessment)  
 

1. ลูกค้ามีวุฒกิารศึกษาทีเ่ก่ียวกับผลิตภัณฑท์างการเงนิ  
เช่น เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (สาขาการเงิน)  บรหิารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการเงิน)  วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (สาขา
การเงิน) และวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (สาขาการเงิน) เป็นตน้ 

 ใช่  
 ไมใ่ช่  

2. ลูกค้าเคยได้รับวุฒบิัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง ดังนี ้ 
Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) 
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Certified Financial Planner (CFP) วุฒิบัตรหลักสูตรที่
เก่ียวกับการบริหารการเงินและการลงทุนอื่นตามที่ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตอ้งไดร้บัตามประกาศว่าดว้ยการ
ก าหนดบทนิยามผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทนุรายใหญ่ หรือเป็นผูแ้นะน าการลงทนุหรือผู้
วางแผนการลงทนุที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 ใช่  
 ไมใ่ช่  

3. ปัจจุบันลูกค้าด ารงต าแหน่งในสายบริหารการเงนิการลงทนุ ดังต่อไปนี ้ 
(1) เป็นผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (Chief Financial Officer : “CFO”)  
(2) เป็นพนักงานหรือผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบงานที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน ของธนาคาร

พาณิชย ์ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์บริษัทหลักทรพัย์  
บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต เช่น พนักงานที่รบัผิดชอบงานดา้นการลงทุน หรือผูบ้ริหารที่
รบัผิดชอบในสายงานการลงทนุหรอืสายงานบรหิารการเงิน เป็นตน้ 

(3) ด ารงต าแหน่งงานที่ตอ้งอาศยัความรูเ้ก่ียวกับการวิเคราะหห์รือการท าธุรกรรม ในสินทรพัยเ์สี่ยงที่ลกูคา้
ตอ้งการลงทนุในการปฏิบตัิงาน เช่น วาณิชธนากร ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ หรอืผูช้่วยนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์
เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ก าหนดใหป้ระสบการณท์ างานในสายบริหารการเงินการลงทุนของบุคคลตาม ขอ้ (1) – (3) ยงัคงด ารง
ตอ่ไปอีก 1 ปี ภายหลงัจากที่บคุคลดงักล่าวสิน้สดุการด ารงต าแหน่งงานที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

 ใช่  
 ไมใ่ช่  

4. ลูกค้ามีประสบการณ์การลงทุนในสินทรัพยเ์สี่ยงอย่างเป็นประจ าและต่อเน่ือง ในช่วง 4 ไตรมาส
ล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้ 
(1) กองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ 
(2) กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรือ

การลงทนุใน exotic derivatives โดยมีการใชว้ิธี VaR approach เพื่อค านวณฐานะการลงทนุของตราสาร 
(3) กองทนุรวม complex return 
(4) กองทนุรวมทองค า/น า้มนัที่ไม่ได ้track spot 

(5) กองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารหนี ้non-investment grade/unrated bond เกินกวา่รอ้ยละ 60 ของ NAV 

(6) ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ี่เป็นกองทรสัตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืนหรือกองทรสัตท์ี่มีเง่ือนไขและ

เวลาบอกเลิกสญัญาเช่า (REIT buy-back) ที่เสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ 

(7) Hybrid securities 

(8) Unrated bond 

(9) ตราสารหนี ้Basel III 

(10) หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ (Perpetual Bond) 

(11) หุน้กูอ้นพุนัธ ์(Structured Note)  

 ใช่  
 ไมใ่ช่  
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(12) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) 

(13) ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะหรือเง่ือนไขท านองเดียวกับ

ผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุตาม (1) ถึง (12) 

 
 
 

.................................................................................................................... 
(...................................................................................................................) 

ลายมือชื่อผู้ซือ้ / ผู้ถอืหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พรอ้มประทบัตราบรษัิท(ถา้มี)) 
วนัที่.............................................. 



กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์
KKP GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND-HEDGED

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
KKP G-UBOND-H-SSF

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิด
ให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Global Bond Fully F/X Hedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น
ตราสารหนี้ที่มีความเส่ียงสูง (Non-investment grade/High yield bond) ตราสารหนี้ Investment
grade  ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน และตราสารหนี้อ่ืนๆ โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน
ที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา โดยไม่มีกรอบจํากัดด้านอันดับความน่าเช่ือถือ และ
ด้านอายุของตราสาร (Duration)
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited
• กองทุนจะเข้าทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงิน
ตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน
เกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management / Index tracking) โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการลงทุนแบบเชิงรุก (Active
management) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สิน อ่ืนๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเป็นหลัก
โดยมีตราสาร noninvestment grade /
unrated ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 23 พฤศจิกายน 2560

วันเร่ิมต้น class  : 1 พฤศจิกายน 2564

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

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

2. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ต้ังแต่ 1 พ.ย. 61)

ดัชนีช้ีวัด :
กองทุนไม่มีดัชนีช้ีวัด (Benchmark) เนื่องจาก
กองทุนหลักไม่มีดัชนีช้ีวัด (Benchmark)
ซ่ึงกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีความ
ยืดหยุ่น โดยไม่ได้จํากัดการลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม 2.60% 2.60% 4.19% -8.67%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 1.41% 1.41% 2.70% -6.03%

ความผันผวนของกองทุน 6.07% 6.07% 6.83% 6.65%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม -9.22%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A

ความผันผวนของกองทุน 5.85%

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

กองทุนรวมที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : 100 บาท / 10 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+4)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-19.75%

FX Hedging 95.56%

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.20 เท่า

หมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+4 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

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

การจัดการ 2.1400 % 0.8025 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.5475 % 0.9470 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

LUXEMBOURG 99.39

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 ต.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

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

การขาย 2.0000 % ยกเว้น

การรับซ้ือคืน 2.0000 % ยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 2.0000 % ยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.0000 % ยกเว้น

การโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ ยกเว้น

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

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 99.39

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 1.40

พันธบัตร,ต๋ัวเงินคลัง 0.10

หน่วยลงทุนในประเทศ 0.07

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.22

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -0.74

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

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

99.39

KKP G-UBOND-H-SSF



การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน JUPITER DYNAMIC BOND-CLASS I EUR ACC

ISIN code LU0853555893

Bloomberg code JUPDBIA LX

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                          ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

หมายเหตุ:

KKP G-UBOND-H-SSF
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Note: The fund can invest a significant portion of the portfolio in high yield and non-rated bonds. These bonds 
may offer a higher income but carry a greater risk of default, particularly in volatile markets. Quarterly income 
payments will fluctuate. In difficult market conditions, it may be harder for the manager to sell assets at the 
quoted price, which could have a negative impact on performance. In extreme market conditions, the Fund’s 
ability to meet redemption requests on demand may be affected. Some share classes charge all of their expenses 
to capital, which can reduce the potential for capital growth. Please see the Prospectus for information. This fund 
can invest more than 35% of its value in securities issued or guaranteed by an EEA state.

Fund Objective
The objective of the Fund is to achieve a high income with the prospect of capital growth from a portfolio of 
investments in global fixed interest securities.

Investment Management
ARIEL BEZALEL, HARRY RICHARDS 

Fund Information as at 28.02.2023
Product Information  
Launch Date Fund: 08.05.2012
Launch Date Share Class: 05.12.2012
Morningstar Category: Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR Rating: Article 6

Price Information

Valuation Day: Every Business Day in Luxembourg
Base Currency Fund: EUR
Currency Share Class: EUR
Available on: www.jupiteram.com

Fund Size

Fund Value: EUR 6,688m
Holdings: 459

Fund Performance as at 28.02.2023
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Cumulative Performance (%)

 1 m 3 m YTD 1 yr 3 yrs 5 yrs
Fund -1.4 1.4 3.1 -10.3 -9.6 -1.5

Calendar Year Performance (%)

 YTD 2022 2021 2020 2019 2018
Fund 3.1 -15.8 0.9 6.4 7.5 -2.9
Source: Morningstar, gross income reinvested, net of fees 28.02.2023.

Fund Ratings

Ratings should not be taken as a recommendation. 
© 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved. The 
information contained herein: (1) is proprietary to 
Morningstar and/or its content providers; (2) may not 
be copied or distributed; and (3) is not warranted to be 
accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor 
its content providers are responsible for any damages 
or losses arising from any use of this information. Past 
performance is no guarantee of future results.
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Fund Holdings as at 28.02.2023
Top Ten Holdings (% of net assets)

Treasury Bond 2.375% 15/02/42 6.5
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 5.8
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4.7
Treasury Bond 2.875% 15/05/52 3.6
Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47 2.7
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 2.4
Treasury Bond 3% 15/08/52 2.4
Australia (Commonwealth Of) 3.75% 
21/04/37 2.0

Altice France Holding SA 8% 15/05/27 1.9
Virgin Media Vendor Financing 4.875% 
15/07/28 1.2

Total1 33.1
1Top 10 excludes Derivatives.

Credit Rating (%)

AAA 26.6
AA 6.1
A 1.8
BBB 10.5
BB 18.7
B 23.4
CCC 8.1
CC 0.2
C 0.0
D 0.2
NR 2.6
Total1 98.2
1Credit ratings are calculated using asset ratings from 
different ratings agencies.

Asset Allocation (% of net assets)

Corporate Bond1 53.5
Government Bond 33.8
Floating Rate Note 8.9
Mutual Fund 1.9
Common Stock 0.4

98.6
1 Corporate Bond includes Preferred Bonds.
2 The figures may not equal 100% due to rounding.

Additional Information

Effective Duration (Years) 7.26
Average credit rating BBB
Average term to maturity (Years) 15.26
Physical Cash 1.45%

Regional Allocation (%)

Europe ex UK 31.1
North America 22.2
Asia Pacific ex Japan 21.2
UK 18.5
Caribbean & Latin America 3.2
Emerging Europe 1.6
Africa 0.4
Middle East 0.3
Japan 0.1

98.6
1Supranational includes an exposure to the Jupiter 
Global Emerging Markets Corporate Bond Fund and the 
Jupiter Global Sovereign Opportunities Fund.
2The figures may not equal 100% due to rounding.

Charges and Codes

Share Class
Income Distribution 
Policy ISIN Bloomberg

Initial Charge 
(max.)

Annual 
Management 
Charge (max.)

Minimum Initial 
Investment

Minimum Top Up 
Investment

I EUR ACC Accumulation LU0853555893 JUPDBIA LX 0.00% 0.50% EUR 1,000,000 EUR 100,000

For details of all share classes, and the fees and charges, please refer to the Prospectus and Annual Report for each financial year.

Benchmark Information:  The Fund is actively managed. The Fund is not managed by reference to a benchmark and does not use a benchmark for performance comparison 
purposes. This means the Investment Manager is taking investment decisions with the intention of achieving the Fund’s investment objective without reference to a 
benchmark. The Investment Manager is not in any way constrained by a benchmark in its portfolio positioning.
Credit Rating Disclaimer: The Composite Rating is created using a methodology developed by Jupiter Asset Management Limited using ratings from various ratings agencies. 
The Composite Rating is not a credit opinion nor is it a rating issued from a ratings agency, including Standard & Poor's. Although an S&P rating may be used in Jupiter Asset 
Management Limited's methodology in creating the Composite Rating, S&P does not sponsor, endorse or promote the Composite Rating. To the extent that the Composite 
Rating has been created using an S&P rating, such S&P rating was used under license from S&P and S&P reserves all rights with respect to such S&P rating.
For Thai investors: This document is prepared by Jupiter directly to specific recipients for their information only and it is strictly prohibited to redistribute of such to 
a third party without the consent of Jupiter. The interests/units of Jupiter Dynamic Bond fund cannot be offered or sold, directly or indirectly in Thailand and Jupiter 
Asset Management is not a licensed entity in Thailand. It is represented that by entering into this investment/transaction of the product(s) mentioned in this document 
is within the scope of the client’s/prospective investor’s constitutional objectives and for purposes related to its principal business activity. It is also represented that you 
have obtained all licenses, approvals and consents required from relevant Thai governmental and regulatory authorities to invest in the interest/units of Fund Products 
and to remit any amounts in foreign currency for the purpose of making this investment. It is acknowledged that you as the client or prospective investor of the product 
understands the risks of this investment/transaction and any legal, regulatory, tax, accounting and economic consequences resulting from this investment.

|  jupiteram.com
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หนังสือยนิยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

ข้อมูลนโยบายการลงทุน และความเสี่ยงของกองทุน 
 กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด ์บอนด ์เฮดจ์ มีนโยบายลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
หลกัในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond  (กองทุนหลกั) โดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม โดยกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ 
ความน่าเชื่อถือต ่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ ไม่ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
(Unrated Bond) ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามแต่ช่วงเวลาได้ กองทุนนีจ้ึงอาจมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซบัซอ้น
มากกว่ากองทุนที่เสนอขายแก่ผูล้งทุนทั่วไป จึงเหมาะสมกับผูล้งทุนที่ยอมรบัความเสี่ยงไดสู้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงความเสี่ยง
ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญของกองทุนหลัก  
 

1.1 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (credit/counterparty risk) 
  กองทนุหลกัมีการลงทนุในตราสารหนี ้ซึง่มีความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารหนีด้งักล่าว โดยหากผูอ้อก
ตราสารหนีป้ระสบปัญหาเก่ียวกับฐานะทางการเงิน  อาจส่งผลให้คุณภาพของตราสารหนีข้องผู้ออกตราสารหนีด้ังกล่าวลดลง  
ซึ่งจะท าใหร้าคาของตราสารมีความผนัผวนมากขึน้  นอกจากนี ้การปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหนีห้รือของผูอ้อกตราสาร 
ก็อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของตราสารหนีด้ว้ย ซึ่งจะท าใหก้ารขายตราสารหนีด้ังกล่าวอาจท าไดย้า กขึน้ รวมทั้ง การลงทุน 
ของกองทนุหลกัยงัอาจมีความเสี่ยงที่ผูอ้อกตราสารหนีจ้ะไม่สามารถช าระคืนเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบีย้ของตราสารดงักล่าวไดต้ามเวลา
ที่ก าหนด  ซึง่หากเกิดกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนีผ้ิดนดัช าระหนี ้จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการด าเนินงานของกองทนุได ้
 

1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนีท้ีมี่อันดับความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าอันดับทีส่ามารถลงทุนได้ (below  
investment grade) หรือตราสารนีท้ีไ่ม่มีอันดับความน่าเชื่อถอื (unrated) 
  กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (below investment 
grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไม่มีอันดับความน่าเช่ือถือ  (unrated)  ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของตราสารดังกล่าว 
ว่ามีความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาจะผิดนัดช าระหนี ้ (credit/counterparty risk) รวมถึงมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ที่มากกว่าตราสารหนีคุ้ณภาพดีที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับที่สูงกว่าแต่ก็ใหผ้ลตอบแทนที่ต  ่ากว่า นอกจากนี ้ตราสารหนี ้  
ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้(below investment grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไม่มีอันดับความน่าเช่ือถือ 
(unrated)  ดังกล่าวยังมีความผันผวนด้านราคาที่สูงกว่า และมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนได้มากกว่า   
ซึ่งหากเกิดกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถช าระคืนหนี ้ตามตราสารหนี ้ดังกล่าวได้ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนประสบผลขาดทุน  
เป็นจ านวนมาก  ทัง้นี ้ตลาดของตราสารหนีด้งักล่าวอาจมีสภาพคล่องต ่า ซึ่งอาจส่งผลใหก้ารขายตราสารหนีท้  าไดย้าก และการก าหนด
ราคาของตราสารก็อาจท าไดย้ากเช่นกนั และอาจท าใหม้ลูคา่เงินลงทนุของกองทนุเกิดความผนัผวนได ้
 

1.3 ความเสี่ยงของการจัดอันดับความน่าเชื่อถอื (credit rating risk) 
  การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหนีโ้ดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ เป็นวิธีการที่ไดร้บัการยอมรบัทั่วไป
ในการวดัความเสี่ยงดา้นเครดิต อย่างไรก็ตาม วิธีการดงักล่าวมีขอ้จ ากดัและไม่ไดย้ืนยนัถึงความสามารถในการช าระหนีใ้นทกุขณะใด ๆ 
ของตราสารหนี ้หรือผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี ้ อันดับความน่าเ ช่ือถือดังกล่าวให้น ้าหนักส่วนใหญ่กับผลประกอบการในอดีต  
และอาจไม่ไดส้ะทอ้นถึงสภาวการณใ์นอนาคต รวมทัง้สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือก็อาจไม่ไดป้รบัอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่าง
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ทันท่วงทีให้สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหนีด้ังกล่าว นอกจากนี ้ 
อนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัเดียวกนัก็อาจมีระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิตที่แตกตา่งกนั 
 

1.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ (interest rate risk) 
  สาเหตุหลกัของการเปลี่ยนแปลงในราคาตราสารหนี ้ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราดอกเบีย้ในตลาดซึ่งไดร้บัผลกระทบจาก
ปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี ้การลงทุนของกองทุนหลักมีความเสี่ยงดา้นอัตราดอกเบีย้  ซึ่งโดยทั่วไปแลว้ราคาของตราสารหนี ้
จะปรบัตวัลดลงเมื่ออตัราดอกเบีย้ในตลาดปรบัตวัสงูขึน้ และในทางกลบักนั ราคาของตราสารหนี ้จะปรบัตวัเพิ่มขึน้ เมื่ออตัราดอกเบีย้ 
ในตลาดปรับตัวลดลง  นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนีย้ังขึน้อยู่กับอายุคงเหลือของตราสารหนีน้ั้น ๆ กล่าวคือ  
ตราสารหนีท้ี่มีอายุคงเหลือสัน้จะมีความเสี่ยงดา้นความผนัผวนของราคานอ้ยกว่าตราสารหนีท้ี่มีอายุคงเหลือยาว  แต่ตราสารหนีท้ี่มี 
อายุคงเหลือสั้นก็จะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเนื่องจากจะครบก าหนดอายุเร็วและบ่อยกว่าจึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนใหม่ 
(reinvestment) 
 

1.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) 
  ในสภาวะตลาดที่ไม่เอือ้อ  านวย  สภาพคล่องในตลาดตราสารหนีท้ี่ลดต ่าลงอาจส่งผลใหผู้จ้ัดการกองทุนไม่สามารถ  
ขายตราสารหนีไ้ดใ้นราคาตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกบัมลูค่าเงินลงทนุ  นอกจากนี ้ในสภาวะตลาดที่ประสบปัญหาอย่างมาก 
ตราสารบางตัวอาจไม่สามารถขายไดท้ันท่วงทีในราคายุติธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบถึ งความสามารถของกองทุนในการจ่ายคืนเงิน 
ใหก้บัผูล้งทนุไดต้ามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
 

1.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน (risk of investing in convertible bond) 
  กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนซึ่งความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ด้านเครดิต  และความเสี่ยง 
จากการที่ผู้ออกตราสารอาจจ่ายช าระคืนเงินก่อนก าหนด (prepayment risk) ในลักษณะเดียวกับตราสารหนีเ้อกชนทั่วไป ทั้งนี ้ 
ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน เปรียบเสมือนกับตราสารหนีเ้อกชน บวกกับสัญญา options ที่ใหส้ิทธิผูล้งทุนในการแปลงตราสารหนีไ้ปเป็น 
หุน้ของบริษัทนัน้ในราคาที่ก าหนด และ ณ เวลาที่ก าหนดไวล้่วงหนา้ในช่วงอายุของตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุนัน้ โดยการที่ผูล้งทนุสามารถ
แปลงตราสารหนีไ้ปเป็นหุน้ของบริษัทนัน้ จะใหป้ระโยชนแ์ก่ผูล้งทนุหากบริษัทดงักล่าวมีผลประกอบการที่ดีและราคาหุน้ปรบัตวัสงูขึน้  
ในขณะเดียวกนั ก็ยงัใหผ้ลตอบแทนเช่นเดียวกบัการลงทนุในตราสารหนีเ้อกชนทั่วไป  อย่างไรก็ดี ผูล้งทนุในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุดงักล่าว
อาจมีความเสี่ยงกบัการเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ซึง่จะสง่ผลใหม้ีความผนัผวนที่สงูกว่าการลงทนุในตราสารหนีเ้อกชนทั่วไป 
 

1.7 ความเสี่ยงด้านการวัดมูลค่าตราสารหนี ้(valuation risk) 
  การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่กองทุนหลักลงทุน อาจมีการใชดุ้ลพินิจในการพิจารณา และในบางครัง้ก็อาจ  
ไม่สามารถหามูลค่าตราสารหนี ้ได้จากแหล่งข้อมูลที่ เป็นอิสระได้ ( independent pricing information)  ซึ่งหากเกิดกรณีที่มูลค่า 
ตราสารหนีไ้ม่ถูกตอ้ง ก็อาจส่งผลใหมู้ลค่าเงินลงทุนของกองทุนหลักไม่ถูกตอ้งไปดว้ย นอกจากนี ้มูลค่าของตราสารหนีอ้าจไดร้บั
ผลกระทบจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่ าตราสารหนี ้
ดงักล่าวได ้เช่น การปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร ก็อาจสง่ผลใหร้าคาของตราสารหนีด้งักล่าวลดลงอย่างมาก 
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1.8 ความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

  กองทุนหลักอาจมีการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งท าให้กองทุนหลักอาจมีความเสี่ย งที่คู่สัญญาไม่สามารถ 
ช าระหนี ้ได้ (credit/counterparty risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ( liquidity risk) ความเสี่ยงด้านการวัดมูลค่า (valuation risk)  
ความเสี่ยงดา้นความผันผวน (volatility risk)  และความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการท าสัญญานอกศูนยซ์ือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  
(over-the-counter transaction risk) 
 

1.9 ความเสี่ยงด้านหลักเกณฑก์ ากับดูแล (regulatory risk) 
  บริษัทจัดการของกองทุนหลักอยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามกฎหมาย EU โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์ UCITS  
 ซึ่งกองทุนหลักไดจ้ัดตัง้เป็นกองทุน UCITS ที่ประเทศ Luxembourg   ดังนั้น หลักเกณฑก์ารก ากับดูแลที่ใชก้ับประเทศของผูล้งทุน  
จึงอาจมีความแตกต่างหรือไม่สามารถใช้บังคับได ้ทั้งนี ้มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนอาจไดร้ับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น 
การเมืองระหว่างประเทศ สงคราม นโยบายของภาครัฐ ภาษี ข้อจ ากัดการลงทุนในต่างประเทศ การจ ากัดเงินทุนไหลเข้าออก  
การเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมายและหลกัเกณฑข์องประเทศที่กองทนุไปลงทนุ เป็นตน้  
 
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond แปลมาจากหนังสือชี ้ชวน (Master Prospectus)  
ของกองทนุหลกั ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัเพิ่มเติมไดท้ี่: https://www.jupiteram.com 
 
2. ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญของกองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อันคอนสเตรนด ์บอนด ์เฮดจ ์
 

2.1 ความเสี่ยงจากกลยุทธใ์นการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active management risk)  
 เนื่องจากกองทุนหลกัมีกลยุทธใ์นการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก  (Active management) ดงันัน้จึงมีความเสี่ยงจากการ
ตดัสินใจลงทุน การวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์หรือกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ัดการกองทุนอาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่าง  
ที่คาดหวงัหรอืตามที่ประเมินไว ้
 
 2.2  ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk)  
  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ตลาดทนุและตลาดเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย การท าธุรกรรมทางการเงิน เป็นตน้ 
 
 2.3  ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)  
 ความเสี่ยงที่ เกิดจากราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง  
ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร หรือการคาดการณข์องนกัลงทนุ รวมถึงความเสี่ยงจากความผนัผวนของดอกเบีย้ ( Interest Rate 
Risk) อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด 
 
 2.4  ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Credit risk หรือ Default risk หรือ 
Counterparty Risk)  
 ความเสี่ยงจากการที่ผูอ้อกตราสารหรือผูค้  า้ประกนัตราสารหรือคู่สญัญาที่กองทนุไปลงทนุปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
หรอืปฏิเสธการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด หรอืช าระไม่ครบตามจ านวนที่สญัญาไว ้
 

https://www.jupiteram.com/
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 2.5  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
 ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาท  
ผนัผวน หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 2.6  ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)  
 ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในประเทศที่กองทนุรวมเขา้ไปลงทนุ เช่น การออกมาตรการของทางการ  
ในตา่งประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ ์เป็นตน้ ซึง่รวมถึงสาเหตอุื่นใดอนัอาจสง่ผลกระทบตอ่การน าเงินกลบัของกองทนุ 
 
 2.7 ความเสี่ยงด้านภาษี (Tax Considerations)   
 การเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวกบัภาษีอาจะมีผลกระทบต่อมลูค่าเงินลงทนุของกองทนุ ความสามารถในการสรา้งผลตอบแทน
ใหแ้ก่ผูล้งทนุ 
 
 2.8  ความเสี่ยงจากปัจจัยทีค่วบคุมไม่ได้  
 เช่น ความเสี่ยงจากการก่อการรา้ย ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางดา้นเศรษฐกิจหรือการเมืองที่อาจส่งผลต่อสภาวะ
เศรษฐกิจหรือสภาพคล่องในตลาด ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศที่กฎหมายไม่มีความชัดเจน ความเสี่ยง  
ในกรณีที่หน่วยงานก ากับดูแล หรือตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ของประเทศที่ลงทุนมีการบังคับใช้มาตรการพิเศษในกรณีที่ตลาด  
อยู่ในภาวะฉกุเฉิน ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุได ้
 
 2.9  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)  
 ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซือ้หรือขายตราสารที่กองทนุถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร 
หรอือาจไม่ไดร้าคาตามที่ตอ้งการ 
 
 2.10  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  
  ความเสี่ยงจากการที่กองทนุไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทนุที่ลงทนุไดใ้นราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร 
หรอือาจไม่ไดร้าคาตามที่ตอ้งการ 
 
 2.11 ความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative)  
  ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับ  
ที่คาดการณไ์ว ้ท าใหก้องทุนรบัรูผ้ลขาดทุน เนื่องจากกองทุนไดด้  ารงสถานะเปิดรบัความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุน 
ในตราสารอนุพนัธ ์และความเสี่ยงจากการที่สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้บางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนตามปกติในสินทรพัย์
อา้งอิง ดงันัน้หากการพิจารณาลงทนุในตราสารอนพุนัธท์  าใหค้่าความเสี่ยงสทุธิ (Net Exposure) ของพอรต์การลงทนุเพิ่มขึน้ ก็จะท าให้
ผลตอบแทนของกองทนุมีความผนัผวนมากขึน้ได ้
 
 2.12 ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk)  
  กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางภาษีที่ท  าให้ผู้ออกตราสาร  
หกัภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทนุเพิ่มขึน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจไดผ้ลตอบแทนจากการลงทนุต ่ากว่าที่คาดการณไ์ว ้นอกจากนัน้ในการลงทนุ
ในต่างประเทศของกองทนุ กองทนุมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทนุเขา้ลงทนุ ออกกฎเกณฑท์ี่เป็นอปุสรรคต่อผูอ้อกตราสาร  
ในการสง่เงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินตน้ 
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การรับทราบความเสี่ยงของกองทุน 
 
ขา้พเจา้ช่ือ  ............................................................................................................................................................................. 
เลขประจ าตวัประชาชน/ทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ ........................................................................................................................ 
ขอใหค้ ารบัรองตอ่บรษัิทจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนนุ ดงันี ้ 

 
ข้าพเจ้า ได้รับทราบและมีความเข้าใจเ ก่ียวกับนโยบายการลงทุนในตราสารที่ มีอันดับความน่า เ ช่ือ ถือต ่ ากว่าอันดับ  
ที่สามารถลงทุน (“non-investment grade”) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (“unrated”) รวมถึงความเสี่ยงและผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุในตราสารดงักล่าวเป็นอย่างดีแลว้วา่ 

1.  นโยบายการลงทนุในตราสาร non-investment grade/ unrated 
  กองทุนรวมนี ้มีการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated ผ่านการลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศ  
โดยกองทนุหลกัในตา่งประเทศสามารถลงทนุในตราสารขา้งตน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 0-100 ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ (NAV) 

2.  ความเสี่ยงของการลงทนุในตราสาร non-investment grade/ unrated 
  กองทุนรวมนีม้ีการลงทุนในกองทุนหลกัในต่างประเทศที่ เนน้ลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงดา้นเครดิตและสภาพคล่อง
มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามจ านวนหรือเ วลาที่ก าหนด ดังนั้น  
จงึเหมาะกบัผูล้งทนุที่มีฐานะการเงินที่สามารถรบัความเสี่ยงจากผลขาดทนุได ้
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริงทุกประการ โดยขา้พเจา้รบัทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขต่างๆ ที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วนของกองทนุ และ/หรือที่บรษัิทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ต่อไปในอนาคต  นอกจากนี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าบรษัิทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุไดใ้หค้  าแนะน าเก่ียวกบัความเหมาะสมของขา้พเจา้
ในการลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าว  รวมถึงไดอ้ธิบายใหข้า้พเจา้รบัทราบและเขา้ใจถึงความเสี่ยงจากการลงทนุในกองทนุที่มีความเสี่ยง
สงู หรือมีความซบัซอ้น ว่ามีความแตกต่างจากการลงทนุในกองทนุทั่วไป  และไดร้บัทราบขอ้มลูหรือรายละเอียดเก่ียวกบัความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  รวมทัง้ไดร้บัการแจกเอกสารใหค้วามรูเ้ก่ียวกับกองทุนรวม 
หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ใชใ้นการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุ  
ไดจ้ดัท าขึน้  โดยขา้พเจา้ไดร้บัทราบค าเตือน และการเปิดเผยขอ้มลูในเรื่องตา่ง ๆ เป็นอย่างดีแลว้ 
 

.................................................................................................................... 
(...................................................................................................................) 

ลายมือชื่อผู้ซือ้ / ผู้ถอืหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้มี)) 
วนัที่.............................................. 
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แบบฟอรม์การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (knowledge assessment)  
 

1. ลูกค้ามีวุฒกิารศึกษาทีเ่ก่ียวกับผลิตภัณฑท์างการเงนิ  
เช่น เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (สาขาการเงิน)  บรหิารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการเงิน)  วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (สาขา
การเงิน) และวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (สาขาการเงิน) เป็นตน้ 

 ใช่  
 ไมใ่ช่  

2. ลูกค้าเคยได้รับวุฒบิัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง ดังนี ้ 
Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) 
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Certified Financial Planner (CFP) วุฒิบัตรหลักสูตรที่
เก่ียวกับการบริหารการเงินและการลงทุนอื่นตามที่ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตอ้งไดร้บัตามประกาศว่าดว้ยการ
ก าหนดบทนิยามผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทนุรายใหญ่ หรือเป็นผูแ้นะน าการลงทนุหรือผู้
วางแผนการลงทนุที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 ใช่  
 ไมใ่ช่  

3. ปัจจุบันลูกค้าด ารงต าแหน่งในสายบริหารการเงนิการลงทนุ ดังต่อไปนี ้ 
(1) เป็นผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (Chief Financial Officer : “CFO”)  
(2) เป็นพนักงานหรือผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบงานที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน ของธนาคาร

พาณิชย ์ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์บริษัทหลักทรพัย์  
บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต เช่น พนักงานที่รบัผิดชอบงานดา้นการลงทุน หรือผูบ้ริหารที่
รบัผิดชอบในสายงานการลงทนุหรอืสายงานบรหิารการเงิน เป็นตน้ 

(3) ด ารงต าแหน่งงานที่ตอ้งอาศยัความรูเ้ก่ียวกับการวิเคราะหห์รือการท าธุรกรรม ในสินทรพัยเ์สี่ยงที่ลกูคา้
ตอ้งการลงทนุในการปฏิบตัิงาน เช่น วาณิชธนากร ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ หรอืผูช้่วยนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์
เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ก าหนดใหป้ระสบการณท์ างานในสายบริหารการเงินการลงทุนของบุคคลตาม ขอ้ (1) – (3) ยงัคงด ารง
ตอ่ไปอีก 1 ปี ภายหลงัจากที่บคุคลดงักล่าวสิน้สดุการด ารงต าแหน่งงานที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

 ใช่  
 ไมใ่ช่  

4. ลูกค้ามีประสบการณ์การลงทุนในสินทรัพยเ์สี่ยงอย่างเป็นประจ าและต่อเน่ือง ในช่วง 4 ไตรมาส
ล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้ 
(1) กองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ 
(2) กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรือ

การลงทนุใน exotic derivatives โดยมีการใชว้ิธี VaR approach เพื่อค านวณฐานะการลงทนุของตราสาร 
(3) กองทนุรวม complex return 
(4) กองทนุรวมทองค า/น า้มนัที่ไม่ได ้track spot 

(5) กองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารหนี ้non-investment grade/unrated bond เกินกวา่รอ้ยละ 60 ของ NAV 

(6) ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ี่เป็นกองทรสัตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืนหรือกองทรสัตท์ี่มีเง่ือนไขและ

เวลาบอกเลิกสญัญาเช่า (REIT buy-back) ที่เสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ 

(7) Hybrid securities 

(8) Unrated bond 

(9) ตราสารหนี ้Basel III 

(10) หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ (Perpetual Bond) 

(11) หุน้กูอ้นพุนัธ ์(Structured Note)  

 ใช่  
 ไมใ่ช่  
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(12) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) 

(13) ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะหรือเง่ือนไขท านองเดียวกับ

ผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุตาม (1) ถึง (12) 

 
 
 

.................................................................................................................... 
(...................................................................................................................) 

ลายมือชื่อผู้ซือ้ / ผู้ถอืหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พรอ้มประทบัตราบรษัิท(ถา้มี)) 
วนัที่.............................................. 


