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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

ข้อมูล ณ วันที่  ыѤьњѥзє 2565

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

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP G-UBOND-H
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนใน
กองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น
ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (Non-investment grade/High yield bond) ตราสารหนี้ Investment
grade ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารหนี้อื่นๆ โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน
ที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดยไม่มีกรอบจํากัดด้านอันดับความน่าเชื่อถือ และ
ด้านอายุของตราสาร (Duration)
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited
• กองทุนจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management / Index tracking) โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการลงทุนแบบเชิงรุก (Active
management) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สิน อื่นๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี)

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
Year to
Date
กองทุนรวม
-14.34%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
-10.72%
ความผันผวนของกองทุน
6.20%

กองทุนรวม
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน

ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเป็นหลัก
โดยมีตราสาร noninvestment grade /
unrated ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV
ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 23 พฤศจิกายน 2560
วันเริ่มต้น class
:
นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ (ตั้งแต่ 11 พ.ย.
62)
2. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61)
ดัชนีชี้วัด :
กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark) เนื่องจาก
กองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ซึ่งกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีความ
ยืดหยุ่น โดยไม่ได้จํากัดการลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

-1.71%
-1.86%
8.28%

-5.47%
-3.97%
7.42%

-14.11%
-10.49%
5.97%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

-2.69%
-2.17%
4.87%

-0.57%
-1.03%
4.09%

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
-0.59%
N/A
4.08%

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

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar
Morningstar Rating Overall จาก
MorningStar ประเภท Thailand
Fund Global Bond
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

KKP G-UBOND-H
การขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

: ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน

: ทุกวันทําการ

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา

: 1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่ํา

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่า ภายใน 5 วันทําการ¹
:
ขายคืน
(ปัจจุบัน T+4)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1,000 บาท

หมายเหตุ ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 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
ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การจัดการ
2.1400 %
0.8025 %
รวมค่าใช้จ่าย
4.5475 %
0.9480 %
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 ต.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
2.0000 %
0.75 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66
การรับซื้อคืน
2.0000 %
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
2.0000 %
0.75 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
2.0000 %
ยกเว้น
การโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
FX Hedging
Recovering Period
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

-20.56%
93.50%
N/A
0.12 เท่า

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเทศ

%NAV

LUXEMBOURG

96.56

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเภททรัพย์สิน
หน่วยลงทุนต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หน่วยลงทุนในประเทศ
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

%NAV
96.56
1.41
1.29
0.81
0.01
-0.08

ชื่อทรัพย์สิน
%NAV
JUPITER DYNAMIC BOND-CLASS I
96.56
EUR ACC (JUPDBIA LX)

ในประเทศ national international
GOV/AAA

0.81

0.00

0.00

AA

0.00

0.00

0.00

A

0.00

0.00

0.00

BBB

0.00

0.00

0.00

ต่ํากว่า
BBB

0.00

0.00

0.00

unrated

0.00

0.00

0.00

KKP G-UBOND-H
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)
ชื่อกองทุน
ISIN code
Bloomberg code

JUPITER DYNAMIC BOND-CLASS I EUR ACC
LU0853555893
JUPDBIA LX

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

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

Fund Objective

Investment Management

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.

ARIEL BEZALEL, HARRY RICHARDS

Fund Information as at 30.11.2022
Product Information
Launch Date Fund:
Launch Date Share Class:
Morningstar Category:
SFDR Rating:

Price Information
08.05.2012
05.12.2012
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Article 6

Valuation Day:
Base Currency Fund:
Currency Share Class:
Available on:

Every Business Day in Luxembourg
EUR
EUR
www.jupiteram.com

Fund Size
Fund Value:
Holdings:

EUR 6,757m
472

Fund Performance as at 30.11.2022

Fund Ratings

50

% Change

40

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
Cumulative Performance (%)
YTD
-14.4

1 yr
-14.2

3 yrs
-8.7

5 yrs
-4.2

YTD
2021
2020
Fund
-14.4
0.9
6.4
Source: Morningstar, gross income reinvested, net of fees 30.11.2022.

2019
7.5

2018
-2.9

2017
2.3

Fund

1m
3.8

3m
-1.6

Calendar Year Performance (%)

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.
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Fund Holdings as at 30.11.2022
Asset Allocation (% of net assets)

Top Ten Holdings (% of net assets)
Treasury Bond 2.375% 15/02/42
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51
Treasury Bond 2.875% 15/05/52
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33
Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47
Australia (Commonwealth Of) 3.75%
21/04/37
Altice France Holding SA 8% 15/05/27
Treasury Bond 3.25% 15/05/42
Virgin Media Vendor Financing 4.875%
15/07/28
Total1
1

6.7
6.0
4.9
3.7
3.0
2.7
2.1
1.8
1.7
1.2
33.6

Top 10 excludes Derivatives.

Credit Rating (%)
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D
NR
Total1

27.7
6.3
1.1
10.8
18.5
22.8
9.0
0.1
0.0
0.2
2.4
99.0

Regional Allocation (%)

Corporate Bond1
Government Bond
Floating Rate Note
Mutual Fund
Common Stock
1
2

54.5
34.5
8.1
1.9
0.6
99.6

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

Additional Information
Yield to maturity base1
Effective Duration (Years)
Average credit rating
Average term to maturity (Years)
Physical Cash

6.01%
7.20
BBB
11.96
0.42%

Europe ex UK
North America
Asia Pacific ex Japan
UK
Caribbean & Latin America
Emerging Europe
Africa
Middle East
Japan

30.4
22.3
21.9
19.5
2.9
1.6
0.5
0.3
0.1
99.6

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

The YTM (in base currency) is a weighted average YTM
of underlying holdings in the portfolio excluding share
class level FX forwards.

1

Credit ratings are calculated using asset ratings from
different ratings agencies.

1

Charges and Codes
Share Class
I EUR ACC

Income Distribution
Policy
Accumulation

ISIN
LU0853555893

Bloomberg
JUPDBIA LX

Initial Charge
(max.)
0.00%

Annual
Management
Charge (max.)
0.50%

Minimum Initial
Investment
EUR 1,000,000

Minimum Top Up
Investment
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.
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน
ข้อมูลนโยบายการลงทุน และความเสี่ยงของกองทุน
กองทุน เปิ ดเคเคพี โกลบอล อัน คอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ า กว่ า อั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Non-Investment Grade) หรื อ ที่ ไ ม่ มี ก ารจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Unrated Bond) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามแต่ช่วงเวลาได้ กองทุนนีจ้ ึงอาจมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
มากกว่ากองทุนที่เสนอขายแก่ผูล้ งทุนทั่วไป จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงความเสี่ยง
ดังต่อไปนี ้
1. ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญของกองทุนหลัก
1.1 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (credit/counterparty risk)
กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี ้ ซึง่ มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสารหนีด้ งั กล่าว โดยหากผูอ้ อก
ตราสารหนี ป้ ระสบปั ญ หาเกี่ ย วกับ ฐานะทางการเงิ น อาจส่ง ผลให้คุณ ภาพของตราสารหนี ข้ องผู้อ อกตราสารหนี ด้ ัง กล่า วลดลง
ซึ่งจะทาให้ราคาของตราสารมีความผันผวนมากขึน้ นอกจากนี ้ การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนีห้ รือของผูอ้ อกตราสาร
ก็อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของตราสารหนีด้ ว้ ย ซึ่งจะทาให้การขายตราสารหนีด้ ังกล่าวอาจทาได้ยา กขึน้ รวมทั้ง การลงทุน
ของกองทุนหลักยังอาจมีความเสี่ยงที่ผอู้ อกตราสารหนีจ้ ะไม่สามารถชาระคืนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ ของตราสารดังกล่าวได้ตามเวลา
ที่กาหนด ซึง่ หากเกิดกรณีท่ีผอู้ อกตราสารหนีผ้ ิดนัดชาระหนี ้ จะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนได้
1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนีท้ มี่ ีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (below
investment grade) หรือตราสารนีท้ ไี่ ม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)
กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (below investment
grade) หรือ ตราสารหนีท้ ่ีไ ม่มี อัน ดับความน่ า เชื่ อถื อ (unrated) ดังนั้น ผู้ลงทุน จะต้อ งตระหนักถึงความเสี่ ยงของตราสารดังกล่าว
ว่ า มี ค วามเสี่ ย งที่ ผู้อ อกตราสารหรื อ คู่สัญ ญาจะผิ ด นัด ช าระหนี ้ (credit/counterparty risk) รวมถึ ง มี ค วามเสี่ ย งด้า นสภาพคล่ อ ง
ที่มากกว่าตราสารหนีค้ ุณภาพดีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สูงกว่าแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่ต่ากว่า นอกจากนี ้ ตราสารหนี ้
ที่มีอันดับความน่าเชื่ อถื อต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (below investment grade) หรือตราสารหนีท้ ่ีไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
(unrated) ดัง กล่ า วยัง มี ค วามผัน ผวนด้า นราคาที่ สูง กว่ า และมี โ อกาสที่ ผู้ล งทุน จะสูญ เสี ย เงิ น ต้น และผลตอบแทนได้ม ากกว่ า
ซึ่ ง หากเกิ ด กรณี ท่ี ผู้อ อกตราสารไม่ ส ามารถช าระคื น หนี ้ต ามตราสารหนี ้ดัง กล่ า วได้ อาจส่ ง ผลให้ผู้ล งทุ น ประสบผลขาดทุ น
เป็ นจานวนมาก ทัง้ นี ้ ตลาดของตราสารหนี ด้ งั กล่าวอาจมีสภาพคล่องต่า ซึ่งอาจส่งผลให้การขายตราสารหนีท้ าได้ยาก และการกาหนด
ราคาของตราสารก็อาจทาได้ยากเช่นกัน และอาจทาให้มลู ค่าเงินลงทุนของกองทุนเกิดความผันผวนได้
1.3 ความเสี่ยงของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating risk)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนีโ้ ดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็ นวิธีการที่ได้รบั การยอมรับทั่วไป
ในการวัดความเสี่ยงด้านเครดิต อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวมีขอ้ จากัดและไม่ได้ยืนยันถึงความสามารถในการชาระหนีใ้ นทุกขณะใด ๆ
ของตราสารหนี ้ห รื อ ผู้อ อกตราสารนั้ น ทั้ ง นี ้ อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ดั ง กล่ า วให้น ้า หนั ก ส่ ว นใหญ่ กั บ ผลประกอบการในอดี ต
และอาจไม่ได้สะท้อนถึงสภาวการณ์ในอนาคต รวมทัง้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็อาจไม่ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์

V20221007

(เอกสารประกอบการขาย) หน้า 2/7

ทัน ท่ ว งที ใ ห้ส ะท้อ นถึ ง เหตุก ารณ์ท่ี อ าจส่ ง ผลกระทบต่อ ความสามารถในการช าระหนี ข้ องผู้อ อกตราสารหนี ด้ ัง กล่า ว นอกจากนี ้
อันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกันก็อาจมีระดับความเสี่ยงด้านเครดิตที่แตกต่างกัน
1.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ (interest rate risk)
สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงในราคาตราสารหนี ้ ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดซึ่งได้รบั ผลกระทบจาก
ปั จจัยทางเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี ้ การลงทุนของกองทุนหลักมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วราคาของตราสารหนี ้
จะปรับตัวลดลงเมื่ออัตราดอกเบีย้ ในตลาดปรับตัวสูงขึน้ และในทางกลับกัน ราคาของตราสารหนี ้ จะปรับตัวเพิ่มขึน้ เมื่ออัตราดอกเบีย้
ในตลาดปรับตัว ลดลง นอกจากนี ้ การเปลี่ ย นแปลงของราคาตราสารหนีย้ ังขึน้ อยู่กับอายุค งเหลือของตราสารหนีน้ ั้น ๆ กล่าวคือ
ตราสารหนีท้ ่ีมีอายุคงเหลือสัน้ จะมีความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาน้อยกว่าตราสารหนีท้ ่ีมีอายุคงเหลือยาว แต่ตราสารหนีท้ ่ีมี
อายุ ค งเหลื อ สั้น ก็ จ ะให้ผ ลตอบแทนที่ น้อ ยกว่ า เนื่ อ งจากจะครบก าหนดอายุ เ ร็ ว และบ่ อ ยกว่ า จึ ง มี ค่ า ใช้จ่ า ยในการลงทุน ใหม่
(reinvestment)
1.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk)
ในสภาวะตลาดที่ไม่เอือ้ อานวย สภาพคล่องในตลาดตราสารหนีท้ ่ีลดต่าลงอาจส่งผลให้ผูจ้ ัดการกองทุนไม่สามารถ
ขายตราสารหนีไ้ ด้ในราคาตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกับมูลค่าเงินลงทุน นอกจากนี ้ ในสภาวะตลาดที่ประสบปั ญหาอย่างมาก
ตราสารบางตัวอาจไม่สามารถขายได้ทันท่วงทีในราคายุติธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบถึ งความสามารถของกองทุนในการจ่ายคืนเงิน
ให้กบั ผูล้ งทุนได้ตามคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
1.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน (risk of investing in convertible bond)
กองทุน หลัก อาจมี ก ารลงทุน ในตราสารกึ่ ง หนี ก้ ึ่ ง ทุน ซึ่ง ความเสี่ ย งด้า นอัต ราดอกเบี ย้ ด้า นเครดิ ต และความเสี่ ย ง
จากการที่ ผู้อ อกตราสารอาจจ่ า ยช าระคื น เงิ น ก่ อ นก าหนด (prepayment risk) ในลัก ษณะเดี ย วกับ ตราสารหนี เ้ อกชนทั่ว ไป ทั้ง นี ้
ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน เปรียบเสมือนกับตราสารหนีเ้ อกชน บวกกับสัญญา options ที่ให้สิทธิ ผูล้ งทุนในการแปลงตราสารหนีไ้ ปเป็ น
หุน้ ของบริษัทนัน้ ในราคาที่กาหนด และ ณ เวลาที่กาหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงอายุของตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุนนัน้ โดยการที่ผลู้ งทุนสามารถ
แปลงตราสารหนีไ้ ปเป็ นหุน้ ของบริษัทนัน้ จะให้ประโยชน์แก่ผลู้ งทุนหากบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการที่ดีและราคาหุน้ ปรับตัวสูงขึน้
ในขณะเดียวกัน ก็ยงั ให้ผลตอบแทนเช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนีเ้ อกชนทั่วไป อย่างไรก็ดี ผูล้ งทุนในตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุนดังกล่า ว
อาจมีความเสี่ยงกับการเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ซึง่ จะส่งผลให้มีความผันผวนที่สงู กว่าการลงทุนในตราสารหนีเ้ อกชนทั่วไป
1.7 ความเสี่ยงด้านการวัดมูลค่าตราสารหนี้ (valuation risk)
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีกองทุนหลักลงทุน อาจมีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา และในบางครัง้ ก็อาจ
ไม่ ส ามารถหามูล ค่ า ตราสารหนี ้ไ ด้จ ากแหล่ ง ข้อ มูล ที่ เ ป็ น อิ ส ระได้ (independent pricing information) ซึ่ ง หากเกิ ด กรณี ท่ี มูล ค่ า
ตราสารหนีไ้ ม่ถูกต้อง ก็อาจส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนหลักไม่ถูกต้องไปด้วย นอกจากนี ้ มูลค่าของตราสารหนีอ้ าจได้รบั
ผลกระทบจากสภาวะตลาดที่ เปลี่ ย นแปลงไป หรือ จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ มี นัยสาคัญ ที่ ส่งผลกระทบต่อ การวัด มูลค่ าตราสารหนี ้
ดังกล่าวได้ เช่น การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสาร ก็อาจส่งผลให้ราคาของตราสารหนีด้ งั กล่าวลดลงอย่างมาก
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1.8 ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
กองทุน หลัก อาจมี ก ารเข้า ท าสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า ซึ่ง ท าให้ก องทุน หลัก อาจมี ค วามเสี่ ย งที่ คู่สัญ ญาไม่ ส ามารถ
ช าระหนี ้ไ ด้ (credit/counterparty risk) ความเสี่ ย งด้า นสภาพคล่ อ ง (liquidity risk) ความเสี่ ย งด้า นการวัด มูล ค่ า (valuation risk)
ความเสี่ยงด้านความผันผวน (volatility risk) และความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้องกับการทาสัญญานอกศูนย์ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(over-the-counter transaction risk)
1.9 ความเสี่ยงด้านหลักเกณฑ์กากับดูแล (regulatory risk)
บริ ษั ท จัด การของกองทุน หลัก อยู่ ภ ายใต้ก ารก ากับ ดูแ ลตามกฎหมาย EU โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หลัก เกณฑ์ UCITS
ซึ่งกองทุนหลักได้จัดตัง้ เป็ นกองทุน UCITS ที่ประเทศ Luxembourg ดังนั้น หลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ใช้กับประเทศของผูล้ งทุน
จึงอาจมีความแตกต่างหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ทั้งนี ้ มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น
การเมื อ งระหว่ า งประเทศ สงคราม นโยบายของภาครัฐ ภาษี ข้อ จ ากัด การลงทุน ในต่า งประเทศ การจ ากัด เงิ น ทุน ไหลเข้า ออก
การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและหลักเกณฑ์ของประเทศที่กองทุนไปลงทุน เป็ นต้น
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งของกองทุ น Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond แปลมาจากหนั ง สื อ ชี ้ช วน (Master Prospectus)
ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ท่ี: https://www.jupiteram.com
2. ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญของกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์
2.1 ความเสี่ยงจากกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุ ก (Active management risk)
เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุ ก (Active management) ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงจากการ
ตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ัดการกองทุนอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็ นไปอย่าง
ที่คาดหวังหรือตามที่ประเมินไว้
2.2 ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม
เศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ ตลาดทุนและตลาดเงิน รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย การทาธุรกรรมทางการเงิน เป็ นต้น
2.3 ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากราคา หรื อ ผลตอบแทนของตราสารปรับ ตัว เพิ่ ม หรื อ ลดเนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบีย้ (Interest Rate
Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาด
2.4 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Credit risk หรือ Default risk หรือ
Counterparty Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ผอู้ อกตราสารหรือผูค้ า้ ประกันตราสารหรือคู่สญ
ั ญาที่กองทุนไปลงทุนปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
หรือปฏิเสธการชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สญ
ั ญาไว้
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2.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ความเสี่ ย งที่ ก ารลงทุน อาจประสบกับ ความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย น ท าให้อัต ราผลตอบแทนในรู ป เงิ น บาท
ผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
2.6 ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในประเทศที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการ
ในต่างประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ เป็ นต้น ซึง่ รวมถึงสาเหตุอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการนาเงินกลับของกองทุน
2.7 ความเสี่ยงด้านภาษี (Tax Considerations)
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษี อาจะมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน ความสามารถในการสร้างผลตอบแทน
ให้แก่ผลู้ งทุน
2.8 ความเสี่ยงจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้
เช่น ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองที่อาจส่งผลต่อสภาวะ
เศรษฐกิจหรือสภาพคล่องในตลาด ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศที่กฎหมายไม่มีความชัดเจน ความเสี่ยง
ในกรณี ท่ี ห น่ ว ยงานก ากับ ดูแ ล หรื อ ตลาดซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องประเทศที่ ล งทุน มี ก ารบัง คับ ใช้ม าตรการพิ เ ศษในกรณี ท่ี ต ลาด
อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได้
2.9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซือ้ หรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร
หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ตอ้ งการ
2.10 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร
หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ตอ้ งการ
2.11 ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivative)
ความเสี่ ย งจากการที่ ร าคาหลัก ทรัพ ย์ท่ี ต ราสารอนุพัน ธ์นั้น อ้า งอิ ง อยู่มี ร าคาเคลื่ อ นไหวในทิ ศ ทางตรงกัน ข้า มกับ
ที่คาดการณ์ไว้ ทาให้กองทุนรับรู ผ้ ลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ดารงสถานะเปิ ดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุน
ในตราสารอนุพนั ธ์ และความเสี่ยงจากการที่ สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนตามปกติในสินทรัพย์
อ้างอิง ดังนัน้ หากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทาให้ค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึน้ ก็จะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึน้ ได้
2.12 ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk)
กองทุน อาจมี ค วามเสี่ ย งทางกฎหมาย ในกรณี ท่ี ห ากมี การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้า งทางภาษี ท่ี ท าให้ผู้อ อกตราสาร
หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนัน้ ในการลงทุน
ในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ออกกฎเกณฑ์ท่ีเป็ นอุปสรรคต่อผูอ้ อกตราสาร
ในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น
กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์
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การรับทราบความเสี่ยงของกองทุน
ข้าพเจ้าชื่อ .............................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบคุ คลเลขที่ ........................................................................................................................
ขอให้คารับรองต่อบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุน ดังนี ้
ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ ทราบและมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นโยบายการลงทุ น ในตราสารที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ า กว่ า อั น ดั บ
ที่ ส ามารถลงทุน (“non-investment grade”) หรื อ ไม่ มี ก ารจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (“unrated”) รวมถึ ง ความเสี่ ย งและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. นโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated
กองทุน รวมนี ้มี ก ารลงทุน ในตราสาร non-investment grade/ unrated ผ่ า นการลงทุน ในกองทุน หลัก ในต่ า งประเทศ
โดยกองทุนหลักในต่างประเทศสามารถลงทุนในตราสารข้างต้นในสัดส่วนร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)
2. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated
กองทุนรวมนีม้ ีการลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศที่ เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง
มากกว่า กองทุน รวมทั่ว ไป ซึ่งตราสารดังกล่า วอาจไม่ สามารถชาระคื น เงิน ต้น และดอกเบีย้ ตามจานวนหรือ เ วลาที่ ก าหนด ดังนั้น
จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนของกองทุน และ/หรือที่บริษัทจัดการจะประกาศกาหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้าพเจ้า
ในการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว รวมถึงได้อธิบายให้ขา้ พเจ้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยง
สูง หรือมีความซับซ้อน ว่ามีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนทั่วไป และได้รบั ทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง รวมทัง้ ได้รบั การแจกเอกสารให้ความรู เ้ กี่ยวกับกองทุนรวม
หนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุน
ได้จดั ทาขึน้ โดยข้าพเจ้าได้รบั ทราบคาเตือน และการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เป็ นอย่างดีแล้ว
....................................................................................................................
(...................................................................................................................)
ลายมือชื่อผู้ซอื้ / ผู้ถอื หน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))
วันที่..............................................
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แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (knowledge assessment)
1. ลูกค้ามีวุฒกิ ารศึกษาทีเ่ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เช่น เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาการเงิน) บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขา
การเงิน) และวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาการเงิน) เป็ นต้น
2. ลูกค้าเคยได้รับวุฒบิ ัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้
Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Certified Financial Planner (CFP) วุฒิบัต รหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการลงทุนอื่นตามที่ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษต้องได้รบั ตามประกาศว่าด้วยการ
กาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือเป็ นผูแ้ นะนาการลงทุนหรือผู้
วางแผนการลงทุนที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
3. ปั จจุบันลูกค้าดารงตาแหน่งในสายบริหารการเงินการลงทุน ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : “CFO”)
(2) เป็ นพนักงานหรือผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน ของธนาคาร
พาณิ ชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิ ต เช่น พนักงานที่รบั ผิดชอบงานด้านการลงทุน หรือผูบ้ ริหารที่
รับผิดชอบในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารการเงิน เป็ นต้น
(3) ดารงตาแหน่งงานที่ตอ้ งอาศัยความรู เ้ กี่ยวกับการวิเคราะห์หรือการทาธุรกรรม ในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลกู ค้า
ต้องการลงทุนในการปฏิบตั ิงาน เช่น วาณิชธนากร ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน หรือผูช้ ่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ กาหนดให้ประสบการณ์ทางานในสายบริหารการเงินการลงทุนของบุคคลตาม ข้อ (1) – (3) ยังคงดารง
ต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังจากที่บคุ คลดังกล่าวสิน้ สุดการดารงตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
4. ลูกค้ามีประสบการณ์การลงทุนในสินทรั พย์เสี่ยงอย่างเป็ นประจาและต่อเนื่ อง ในช่วง 4 ไตรมาส
ล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
(2) กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือ
การลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคานวณฐานะการลงทุนของตราสาร
(3) กองทุนรวม complex return
(4) กองทุนรวมทองคา/นา้ มันที่ไม่ได้ track spot

 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

(5) กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี ้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
(6) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็ นกองทรัสต์ท่ีมีขอ้ กาหนดขายคืนหรือกองทรัสต์ท่ีมีเงื่อนไขและ
เวลาบอกเลิกสัญญาเช่า (REIT buy-back) ที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
(7) Hybrid securities
(8) Unrated bond
(9) ตราสารหนี ้ Basel III
(10) หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิท่ีมีลกั ษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond)
(11) หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ (Structured Note)
กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์
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(12) สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives)
(13) ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นตลาดทุน ที่ อ อกหรือ เสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งมี ลักษณะหรือ เงื่ อ นไขท านองเดี ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตาม (1) ถึง (12)

....................................................................................................................
(...................................................................................................................)
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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
กองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น
ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (Non-investment grade/High yield bond) ตราสารหนี้ Investment
grade ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารหนี้อื่นๆ โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน
ที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดยไม่มีกรอบจํากัดด้านอันดับความน่าเชื่อถือ และ
ด้านอายุของตราสาร (Duration)
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited
• กองทุนจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management / Index tracking) โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการลงทุนแบบเชิงรุก (Active
management) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สิน อื่นๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี)

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
Year to
Date
กองทุนรวม
-14.34%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
-10.72%
ความผันผวนของกองทุน
6.20%

3 ปี
กองทุนรวม
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน

-2.69%
-2.17%
4.87%

ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเป็นหลัก
โดยมีตราสาร noninvestment grade /
unrated ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV
ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 23 พฤศจิกายน 2560
วันเริ่มต้น class
: 6 มีนาคม 2562
นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ (ตั้งแต่ 11 พ.ย.
62)
2. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61)
ดัชนีชี้วัด :
กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark) เนื่องจาก
กองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ซึ่งกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีความ
ยืดหยุ่น โดยไม่ได้จํากัดการลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

-1.71%
-1.86%
8.28%

-5.47%
-3.97%
7.42%

-14.11%
-10.49%
5.97%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
-0.46%
N/A
4.57%

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

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar
Morningstar Rating Overall จาก
MorningStar ประเภท Thailand
Fund Global Bond
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

KKP G-UBOND-H-F
การขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

: ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน

: ทุกวันทําการ

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา

: ไม่กําหนด

การขายคืนขั้นต่ํา

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่า ภายใน 5 วันทําการ¹
:
ขายคืน
(ปัจจุบัน T+4)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : ไม่กําหนด

หมายเหตุ ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 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
ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การจัดการ
2.1400 %
ปัจจุบันยกเว้น
รวมค่าใช้จ่าย
4.5475 %
0.1450 %
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 ต.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
2.0000 %
ยกเว้น
การรับซื้อคืน
2.0000 %
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
2.0000 %
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
2.0000 %
ยกเว้น
การโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
FX Hedging
Recovering Period
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

-20.56%
93.50%
N/A
0.12 เท่า

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเทศ

%NAV

LUXEMBOURG

96.56

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเภททรัพย์สิน
หน่วยลงทุนต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หน่วยลงทุนในประเทศ
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

%NAV
96.56
1.41
1.29
0.81
0.01
-0.08

ชื่อทรัพย์สิน
%NAV
JUPITER DYNAMIC BOND-CLASS I
96.56
EUR ACC (JUPDBIA LX)

ในประเทศ national international
GOV/AAA

0.81

0.00

0.00

AA

0.00

0.00

0.00

A

0.00

0.00

0.00

BBB

0.00

0.00

0.00

ต่ํากว่า
BBB

0.00

0.00

0.00

unrated

0.00

0.00

0.00

KKP G-UBOND-H-F
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)
ชื่อกองทุน
ISIN code
Bloomberg code

JUPITER DYNAMIC BOND-CLASS I EUR ACC
LU0853555893
JUPDBIA LX

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

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

Fund Objective

Investment Management

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.

ARIEL BEZALEL, HARRY RICHARDS

Fund Information as at 30.11.2022
Product Information
Launch Date Fund:
Launch Date Share Class:
Morningstar Category:
SFDR Rating:

Price Information
08.05.2012
05.12.2012
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Article 6

Valuation Day:
Base Currency Fund:
Currency Share Class:
Available on:

Every Business Day in Luxembourg
EUR
EUR
www.jupiteram.com

Fund Size
Fund Value:
Holdings:

EUR 6,757m
472

Fund Performance as at 30.11.2022

Fund Ratings

50

% Change

40

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
Cumulative Performance (%)
YTD
-14.4

1 yr
-14.2

3 yrs
-8.7

5 yrs
-4.2

YTD
2021
2020
Fund
-14.4
0.9
6.4
Source: Morningstar, gross income reinvested, net of fees 30.11.2022.

2019
7.5

2018
-2.9

2017
2.3

Fund

1m
3.8

3m
-1.6

Calendar Year Performance (%)

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.
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Fund Holdings as at 30.11.2022
Asset Allocation (% of net assets)

Top Ten Holdings (% of net assets)
Treasury Bond 2.375% 15/02/42
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51
Treasury Bond 2.875% 15/05/52
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33
Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47
Australia (Commonwealth Of) 3.75%
21/04/37
Altice France Holding SA 8% 15/05/27
Treasury Bond 3.25% 15/05/42
Virgin Media Vendor Financing 4.875%
15/07/28
Total1
1

6.7
6.0
4.9
3.7
3.0
2.7
2.1
1.8
1.7
1.2
33.6

Top 10 excludes Derivatives.

Credit Rating (%)
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D
NR
Total1

27.7
6.3
1.1
10.8
18.5
22.8
9.0
0.1
0.0
0.2
2.4
99.0

Regional Allocation (%)

Corporate Bond1
Government Bond
Floating Rate Note
Mutual Fund
Common Stock
1
2

54.5
34.5
8.1
1.9
0.6
99.6

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

Additional Information
Yield to maturity base1
Effective Duration (Years)
Average credit rating
Average term to maturity (Years)
Physical Cash

6.01%
7.20
BBB
11.96
0.42%

Europe ex UK
North America
Asia Pacific ex Japan
UK
Caribbean & Latin America
Emerging Europe
Africa
Middle East
Japan

30.4
22.3
21.9
19.5
2.9
1.6
0.5
0.3
0.1
99.6

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

The YTM (in base currency) is a weighted average YTM
of underlying holdings in the portfolio excluding share
class level FX forwards.

1

Credit ratings are calculated using asset ratings from
different ratings agencies.

1

Charges and Codes
Share Class
I EUR ACC

Income Distribution
Policy
Accumulation

ISIN
LU0853555893

Bloomberg
JUPDBIA LX

Initial Charge
(max.)
0.00%

Annual
Management
Charge (max.)
0.50%

Minimum Initial
Investment
EUR 1,000,000

Minimum Top Up
Investment
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.
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน
ข้อมูลนโยบายการลงทุน และความเสี่ยงของกองทุน
กองทุน เปิ ดเคเคพี โกลบอล อัน คอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ า กว่ า อั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Non-Investment Grade) หรื อ ที่ ไ ม่ มี ก ารจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Unrated Bond) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามแต่ช่วงเวลาได้ กองทุนนีจ้ ึงอาจมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
มากกว่ากองทุนที่เสนอขายแก่ผูล้ งทุนทั่วไป จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงความเสี่ยง
ดังต่อไปนี ้
1. ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญของกองทุนหลัก
1.1 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (credit/counterparty risk)
กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี ้ ซึง่ มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสารหนีด้ งั กล่าว โดยหากผูอ้ อก
ตราสารหนี ป้ ระสบปั ญ หาเกี่ ย วกับ ฐานะทางการเงิ น อาจส่ง ผลให้คุณ ภาพของตราสารหนี ข้ องผู้อ อกตราสารหนี ด้ ัง กล่า วลดลง
ซึ่งจะทาให้ราคาของตราสารมีความผันผวนมากขึน้ นอกจากนี ้ การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนีห้ รือของผูอ้ อกตราสาร
ก็อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของตราสารหนีด้ ว้ ย ซึ่งจะทาให้การขายตราสารหนีด้ ังกล่าวอาจทาได้ยา กขึน้ รวมทั้ง การลงทุน
ของกองทุนหลักยังอาจมีความเสี่ยงที่ผอู้ อกตราสารหนีจ้ ะไม่สามารถชาระคืนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ ของตราสารดังกล่าวได้ตามเวลา
ที่กาหนด ซึง่ หากเกิดกรณีท่ีผอู้ อกตราสารหนีผ้ ิดนัดชาระหนี ้ จะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนได้
1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนีท้ มี่ ีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (below
investment grade) หรือตราสารนีท้ ไี่ ม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)
กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (below investment
grade) หรือ ตราสารหนีท้ ่ีไ ม่มี อัน ดับความน่ า เชื่ อถื อ (unrated) ดังนั้น ผู้ลงทุน จะต้อ งตระหนักถึงความเสี่ ยงของตราสารดังกล่าว
ว่ า มี ค วามเสี่ ย งที่ ผู้อ อกตราสารหรื อ คู่สัญ ญาจะผิ ด นัด ช าระหนี ้ (credit/counterparty risk) รวมถึ ง มี ค วามเสี่ ย งด้า นสภาพคล่ อ ง
ที่มากกว่าตราสารหนีค้ ุณภาพดีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สูงกว่าแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่ต่ากว่า นอกจากนี ้ ตราสารหนี ้
ที่มีอันดับความน่าเชื่ อถื อต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (below investment grade) หรือตราสารหนีท้ ่ีไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
(unrated) ดัง กล่ า วยัง มี ค วามผัน ผวนด้า นราคาที่ สูง กว่ า และมี โ อกาสที่ ผู้ล งทุน จะสูญ เสี ย เงิ น ต้น และผลตอบแทนได้ม ากกว่ า
ซึ่ ง หากเกิ ด กรณี ท่ี ผู้อ อกตราสารไม่ ส ามารถช าระคื น หนี ้ต ามตราสารหนี ้ดัง กล่ า วได้ อาจส่ ง ผลให้ผู้ล งทุ น ประสบผลขาดทุ น
เป็ นจานวนมาก ทัง้ นี ้ ตลาดของตราสารหนี ด้ งั กล่าวอาจมีสภาพคล่องต่า ซึ่งอาจส่งผลให้การขายตราสารหนีท้ าได้ยาก และการกาหนด
ราคาของตราสารก็อาจทาได้ยากเช่นกัน และอาจทาให้มลู ค่าเงินลงทุนของกองทุนเกิดความผันผวนได้
1.3 ความเสี่ยงของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating risk)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนีโ้ ดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็ นวิธีการที่ได้รบั การยอมรับทั่วไป
ในการวัดความเสี่ยงด้านเครดิต อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวมีขอ้ จากัดและไม่ได้ยืนยันถึงความสามารถในการชาระหนีใ้ นทุกขณะใด ๆ
ของตราสารหนี ้ห รื อ ผู้อ อกตราสารนั้ น ทั้ ง นี ้ อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ดั ง กล่ า วให้น ้า หนั ก ส่ ว นใหญ่ กั บ ผลประกอบการในอดี ต
และอาจไม่ได้สะท้อนถึงสภาวการณ์ในอนาคต รวมทัง้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็อาจไม่ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง
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ทัน ท่ ว งที ใ ห้ส ะท้อ นถึ ง เหตุก ารณ์ท่ี อ าจส่ ง ผลกระทบต่อ ความสามารถในการช าระหนี ข้ องผู้อ อกตราสารหนี ด้ ัง กล่า ว นอกจากนี ้
อันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกันก็อาจมีระดับความเสี่ยงด้านเครดิตที่แตกต่างกัน
1.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ (interest rate risk)
สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงในราคาตราสารหนี ้ ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดซึ่งได้รบั ผลกระทบจาก
ปั จจัยทางเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี ้ การลงทุนของกองทุนหลักมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วราคาของตราสารหนี ้
จะปรับตัวลดลงเมื่ออัตราดอกเบีย้ ในตลาดปรับตัวสูงขึน้ และในทางกลับกัน ราคาของตราสารหนี ้ จะปรับตัวเพิ่มขึน้ เมื่ออัตราดอกเบีย้
ในตลาดปรับตัว ลดลง นอกจากนี ้ การเปลี่ ย นแปลงของราคาตราสารหนีย้ ังขึน้ อยู่กับอายุค งเหลือของตราสารหนีน้ ั้น ๆ กล่าวคือ
ตราสารหนีท้ ่ีมีอายุคงเหลือสัน้ จะมีความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาน้อยกว่าตราสารหนีท้ ่ีมีอายุคงเหลือยาว แต่ตราสารหนีท้ ่ีมี
อายุ ค งเหลื อ สั้น ก็ จ ะให้ผ ลตอบแทนที่ น้อ ยกว่ า เนื่ อ งจากจะครบก าหนดอายุ เ ร็ ว และบ่ อ ยกว่ า จึ ง มี ค่ า ใช้จ่ า ยในการลงทุน ใหม่
(reinvestment)
1.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk)
ในสภาวะตลาดที่ไม่เอือ้ อานวย สภาพคล่องในตลาดตราสารหนีท้ ่ีลดต่าลงอาจส่งผลให้ผูจ้ ัดการกองทุนไม่สามารถ
ขายตราสารหนีไ้ ด้ในราคาตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกับมูลค่าเงินลงทุน นอกจากนี ้ ในสภาวะตลาดที่ประสบปั ญหาอย่างมาก
ตราสารบางตัวอาจไม่สามารถขายได้ทันท่วงทีในราคายุติธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบถึ งความสามารถของกองทุนในการจ่ายคืนเงิน
ให้กบั ผูล้ งทุนได้ตามคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
1.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน (risk of investing in convertible bond)
กองทุน หลัก อาจมี ก ารลงทุน ในตราสารกึ่ ง หนี ก้ ึ่ ง ทุน ซึ่ง ความเสี่ ย งด้า นอัต ราดอกเบี ย้ ด้า นเครดิ ต และความเสี่ ย ง
จากการที่ ผู้อ อกตราสารอาจจ่ า ยช าระคื น เงิ น ก่ อ นก าหนด (prepayment risk) ในลัก ษณะเดี ย วกับ ตราสารหนี เ้ อกชนทั่ว ไป ทั้ง นี ้
ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน เปรียบเสมือนกับตราสารหนีเ้ อกชน บวกกับสัญญา options ที่ให้สิทธิ ผูล้ งทุนในการแปลงตราสารหนีไ้ ปเป็ น
หุน้ ของบริษัทนัน้ ในราคาที่กาหนด และ ณ เวลาที่กาหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงอายุของตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุนนัน้ โดยการที่ผลู้ งทุนสามารถ
แปลงตราสารหนีไ้ ปเป็ นหุน้ ของบริษัทนัน้ จะให้ประโยชน์แก่ผลู้ งทุนหากบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการที่ดีและราคาหุน้ ปรับตัวสูงขึน้
ในขณะเดียวกัน ก็ยงั ให้ผลตอบแทนเช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนีเ้ อกชนทั่วไป อย่างไรก็ดี ผูล้ งทุนในตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุนดังกล่า ว
อาจมีความเสี่ยงกับการเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ซึง่ จะส่งผลให้มีความผันผวนที่สงู กว่าการลงทุนในตราสารหนีเ้ อกชนทั่วไป
1.7 ความเสี่ยงด้านการวัดมูลค่าตราสารหนี้ (valuation risk)
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีกองทุนหลักลงทุน อาจมีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา และในบางครัง้ ก็อาจ
ไม่ ส ามารถหามูล ค่ า ตราสารหนี ้ไ ด้จ ากแหล่ ง ข้อ มูล ที่ เ ป็ น อิ ส ระได้ (independent pricing information) ซึ่ ง หากเกิ ด กรณี ท่ี มูล ค่ า
ตราสารหนีไ้ ม่ถูกต้อง ก็อาจส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนหลักไม่ถูกต้องไปด้วย นอกจากนี ้ มูลค่าของตราสารหนีอ้ าจได้รบั
ผลกระทบจากสภาวะตลาดที่ เปลี่ ย นแปลงไป หรือ จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ มี นัยสาคัญ ที่ ส่งผลกระทบต่อ การวัด มูลค่ าตราสารหนี ้
ดังกล่าวได้ เช่น การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสาร ก็อาจส่งผลให้ราคาของตราสารหนีด้ งั กล่าวลดลงอย่างมาก
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1.8 ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
กองทุน หลัก อาจมี ก ารเข้า ท าสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า ซึ่ง ท าให้ก องทุน หลัก อาจมี ค วามเสี่ ย งที่ คู่สัญ ญาไม่ ส ามารถ
ช าระหนี ้ไ ด้ (credit/counterparty risk) ความเสี่ ย งด้า นสภาพคล่ อ ง (liquidity risk) ความเสี่ ย งด้า นการวัด มูล ค่ า (valuation risk)
ความเสี่ยงด้านความผันผวน (volatility risk) และความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้องกับการทาสัญญานอกศูนย์ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(over-the-counter transaction risk)
1.9 ความเสี่ยงด้านหลักเกณฑ์กากับดูแล (regulatory risk)
บริ ษั ท จัด การของกองทุน หลัก อยู่ ภ ายใต้ก ารก ากับ ดูแ ลตามกฎหมาย EU โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หลัก เกณฑ์ UCITS
ซึ่งกองทุนหลักได้จัดตัง้ เป็ นกองทุน UCITS ที่ประเทศ Luxembourg ดังนั้น หลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ใช้กับประเทศของผูล้ งทุน
จึงอาจมีความแตกต่างหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ทั้งนี ้ มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น
การเมื อ งระหว่ า งประเทศ สงคราม นโยบายของภาครัฐ ภาษี ข้อ จ ากัด การลงทุน ในต่า งประเทศ การจ ากัด เงิ น ทุน ไหลเข้า ออก
การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและหลักเกณฑ์ของประเทศที่กองทุนไปลงทุน เป็ นต้น
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งของกองทุ น Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond แปลมาจากหนั ง สื อ ชี ้ช วน (Master Prospectus)
ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ท่ี: https://www.jupiteram.com
2. ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญของกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์
2.1 ความเสี่ยงจากกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุ ก (Active management risk)
เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุ ก (Active management) ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงจากการ
ตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ัดการกองทุนอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็ นไปอย่าง
ที่คาดหวังหรือตามที่ประเมินไว้
2.2 ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม
เศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ ตลาดทุนและตลาดเงิน รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย การทาธุรกรรมทางการเงิน เป็ นต้น
2.3 ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากราคา หรื อ ผลตอบแทนของตราสารปรับ ตัว เพิ่ ม หรื อ ลดเนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบีย้ (Interest Rate
Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาด
2.4 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Credit risk หรือ Default risk หรือ
Counterparty Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ผอู้ อกตราสารหรือผูค้ า้ ประกันตราสารหรือคู่สญ
ั ญาที่กองทุนไปลงทุนปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
หรือปฏิเสธการชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สญ
ั ญาไว้
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2.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ความเสี่ ย งที่ ก ารลงทุน อาจประสบกับ ความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย น ท าให้อัต ราผลตอบแทนในรู ป เงิ น บาท
ผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
2.6 ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในประเทศที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการ
ในต่างประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ เป็ นต้น ซึง่ รวมถึงสาเหตุอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการนาเงินกลับของกองทุน
2.7 ความเสี่ยงด้านภาษี (Tax Considerations)
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษี อาจะมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน ความสามารถในการสร้างผลตอบแทน
ให้แก่ผลู้ งทุน
2.8 ความเสี่ยงจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้
เช่น ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองที่อาจส่งผลต่อสภาวะ
เศรษฐกิจหรือสภาพคล่องในตลาด ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศที่กฎหมายไม่มีความชัดเจน ความเสี่ยง
ในกรณี ท่ี ห น่ ว ยงานก ากับ ดูแ ล หรื อ ตลาดซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องประเทศที่ ล งทุน มี ก ารบัง คับ ใช้ม าตรการพิ เ ศษในกรณี ท่ี ต ลาด
อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได้
2.9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซือ้ หรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร
หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ตอ้ งการ
2.10 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร
หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ตอ้ งการ
2.11 ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivative)
ความเสี่ ย งจากการที่ ร าคาหลัก ทรัพ ย์ท่ี ต ราสารอนุพัน ธ์นั้น อ้า งอิ ง อยู่มี ร าคาเคลื่ อ นไหวในทิ ศ ทางตรงกัน ข้า มกับ
ที่คาดการณ์ไว้ ทาให้กองทุนรับรู ผ้ ลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ดารงสถานะเปิ ดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุน
ในตราสารอนุพนั ธ์ และความเสี่ยงจากการที่ สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนตามปกติในสินทรัพย์
อ้างอิง ดังนัน้ หากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทาให้ค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึน้ ก็จะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึน้ ได้
2.12 ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk)
กองทุน อาจมี ค วามเสี่ ย งทางกฎหมาย ในกรณี ท่ี ห ากมี การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้า งทางภาษี ท่ี ท าให้ผู้อ อกตราสาร
หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนัน้ ในการลงทุน
ในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ออกกฎเกณฑ์ท่ีเป็ นอุปสรรคต่อผูอ้ อกตราสาร
ในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น
กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์

V20221007

(เอกสารประกอบการขาย) หน้า 5/7

การรับทราบความเสี่ยงของกองทุน
ข้าพเจ้าชื่อ .............................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบคุ คลเลขที่ ........................................................................................................................
ขอให้คารับรองต่อบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุน ดังนี ้
ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ ทราบและมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นโยบายการลงทุ น ในตราสารที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ า กว่ า อั น ดั บ
ที่ ส ามารถลงทุน (“non-investment grade”) หรื อ ไม่ มี ก ารจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (“unrated”) รวมถึ ง ความเสี่ ย งและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. นโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated
กองทุน รวมนี ้มี ก ารลงทุน ในตราสาร non-investment grade/ unrated ผ่ า นการลงทุน ในกองทุน หลัก ในต่ า งประเทศ
โดยกองทุนหลักในต่างประเทศสามารถลงทุนในตราสารข้างต้นในสัดส่วนร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)
2. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated
กองทุนรวมนีม้ ีการลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศที่ เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง
มากกว่า กองทุน รวมทั่ว ไป ซึ่งตราสารดังกล่า วอาจไม่ สามารถชาระคื น เงิน ต้น และดอกเบีย้ ตามจานวนหรือ เ วลาที่ ก าหนด ดังนั้น
จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนของกองทุน และ/หรือที่บริษัทจัดการจะประกาศกาหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้าพเจ้า
ในการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว รวมถึงได้อธิบายให้ขา้ พเจ้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยง
สูง หรือมีความซับซ้อน ว่ามีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนทั่วไป และได้รบั ทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง รวมทัง้ ได้รบั การแจกเอกสารให้ความรู เ้ กี่ยวกับกองทุนรวม
หนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุน
ได้จดั ทาขึน้ โดยข้าพเจ้าได้รบั ทราบคาเตือน และการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เป็ นอย่างดีแล้ว
....................................................................................................................
(...................................................................................................................)
ลายมือชื่อผู้ซอื้ / ผู้ถอื หน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))
วันที่..............................................
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แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (knowledge assessment)
1. ลูกค้ามีวุฒกิ ารศึกษาทีเ่ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เช่น เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาการเงิน) บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขา
การเงิน) และวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาการเงิน) เป็ นต้น
2. ลูกค้าเคยได้รับวุฒบิ ัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้
Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Certified Financial Planner (CFP) วุฒิบัต รหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการลงทุนอื่นตามที่ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษต้องได้รบั ตามประกาศว่าด้วยการ
กาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือเป็ นผูแ้ นะนาการลงทุนหรือผู้
วางแผนการลงทุนที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
3. ปั จจุบันลูกค้าดารงตาแหน่งในสายบริหารการเงินการลงทุน ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : “CFO”)
(2) เป็ นพนักงานหรือผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน ของธนาคาร
พาณิ ชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิ ต เช่น พนักงานที่รบั ผิดชอบงานด้านการลงทุน หรือผูบ้ ริหารที่
รับผิดชอบในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารการเงิน เป็ นต้น
(3) ดารงตาแหน่งงานที่ตอ้ งอาศัยความรู เ้ กี่ยวกับการวิเคราะห์หรือการทาธุรกรรม ในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลกู ค้า
ต้องการลงทุนในการปฏิบตั ิงาน เช่น วาณิชธนากร ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน หรือผูช้ ่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ กาหนดให้ประสบการณ์ทางานในสายบริหารการเงินการลงทุนของบุคคลตาม ข้อ (1) – (3) ยังคงดารง
ต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังจากที่บคุ คลดังกล่าวสิน้ สุดการดารงตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
4. ลูกค้ามีประสบการณ์การลงทุนในสินทรั พย์เสี่ยงอย่างเป็ นประจาและต่อเนื่ อง ในช่วง 4 ไตรมาส
ล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
(2) กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือ
การลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคานวณฐานะการลงทุนของตราสาร
(3) กองทุนรวม complex return
(4) กองทุนรวมทองคา/นา้ มันที่ไม่ได้ track spot

 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

(5) กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี ้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
(6) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็ นกองทรัสต์ท่ีมีขอ้ กาหนดขายคืนหรือกองทรัสต์ท่ีมีเงื่อนไขและ
เวลาบอกเลิกสัญญาเช่า (REIT buy-back) ที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
(7) Hybrid securities
(8) Unrated bond
(9) ตราสารหนี ้ Basel III
(10) หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิท่ีมีลกั ษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond)
(11) หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ (Structured Note)
กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์
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(12) สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives)
(13) ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นตลาดทุน ที่ อ อกหรือ เสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งมี ลักษณะหรือ เงื่ อ นไขท านองเดี ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตาม (1) ถึง (12)
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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
ให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น
ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (Non-investment grade/High yield bond) ตราสารหนี้ Investment
grade ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารหนี้อื่นๆ โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน
ที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดยไม่มีกรอบจํากัดด้านอันดับความน่าเชื่อถือ และ
ด้านอายุของตราสาร (Duration)
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited
• กองทุนจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management / Index tracking) โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการลงทุนแบบเชิงรุก (Active
management) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สิน อื่นๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี)

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
Year to
Date
กองทุนรวม
-14.31%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
-10.72%
ความผันผวนของกองทุน
6.20%

3 ปี
กองทุนรวม
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน

ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเป็นหลัก
โดยมีตราสาร noninvestment grade /
unrated ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV
ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 23 พฤศจิกายน 2560
วันเริ่มต้น class
: 1 พฤศจิกายน 2564
นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ (ตั้งแต่ 11 พ.ย.
62)
2. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61)
ดัชนีชี้วัด :
กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark) เนื่องจาก
กองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ซึ่งกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีความ
ยืดหยุ่น โดยไม่ได้จํากัดการลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

-1.72%
-1.86%
8.28%

-5.47%
-3.97%
7.42%

-14.08%
-10.49%
5.98%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
-12.50%
N/A
5.79%

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

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

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

KKP G-UBOND-H-SSF
การขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

: ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน

: ทุกวันทําการ

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา

: 1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่ํา

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่า ภายใน 5 วันทําการ¹
:
ขายคืน
(ปัจจุบัน T+4)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1,000 บาท

หมายเหตุ ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 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
ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การจัดการ
2.1400 %
0.8025 %
รวมค่าใช้จ่าย
4.5475 %
0.9470 %
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 ต.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
2.0000 %
ยกเว้น
การรับซื้อคืน
2.0000 %
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
2.0000 %
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
2.0000 %
ยกเว้น
การโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
ยกเว้น
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
FX Hedging
Recovering Period
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

-19.75%
93.50%
N/A
0.12 เท่า

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเทศ

%NAV

LUXEMBOURG

96.56

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเภททรัพย์สิน
หน่วยลงทุนต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หน่วยลงทุนในประเทศ
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

%NAV
96.56
1.41
1.29
0.81
0.01
-0.08

ชื่อทรัพย์สิน
%NAV
JUPITER DYNAMIC BOND-CLASS I
96.56
EUR ACC (JUPDBIA LX)

ในประเทศ national international
GOV/AAA

0.81

0.00

0.00

AA

0.00

0.00

0.00

A

0.00

0.00

0.00

BBB

0.00

0.00

0.00

ต่ํากว่า
BBB

0.00

0.00

0.00

unrated

0.00

0.00

0.00

KKP G-UBOND-H-SSF
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)
ชื่อกองทุน
ISIN code
Bloomberg code

JUPITER DYNAMIC BOND-CLASS I EUR ACC
LU0853555893
JUPDBIA LX

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

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

Fund Objective

Investment Management

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.

ARIEL BEZALEL, HARRY RICHARDS

Fund Information as at 30.11.2022
Product Information
Launch Date Fund:
Launch Date Share Class:
Morningstar Category:
SFDR Rating:

Price Information
08.05.2012
05.12.2012
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Article 6

Valuation Day:
Base Currency Fund:
Currency Share Class:
Available on:

Every Business Day in Luxembourg
EUR
EUR
www.jupiteram.com

Fund Size
Fund Value:
Holdings:

EUR 6,757m
472

Fund Performance as at 30.11.2022

Fund Ratings

50

% Change

40

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
Cumulative Performance (%)
YTD
-14.4

1 yr
-14.2

3 yrs
-8.7

5 yrs
-4.2

YTD
2021
2020
Fund
-14.4
0.9
6.4
Source: Morningstar, gross income reinvested, net of fees 30.11.2022.

2019
7.5

2018
-2.9

2017
2.3

Fund

1m
3.8

3m
-1.6

Calendar Year Performance (%)

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.
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Fund Holdings as at 30.11.2022
Asset Allocation (% of net assets)

Top Ten Holdings (% of net assets)
Treasury Bond 2.375% 15/02/42
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51
Treasury Bond 2.875% 15/05/52
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33
Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47
Australia (Commonwealth Of) 3.75%
21/04/37
Altice France Holding SA 8% 15/05/27
Treasury Bond 3.25% 15/05/42
Virgin Media Vendor Financing 4.875%
15/07/28
Total1
1

6.7
6.0
4.9
3.7
3.0
2.7
2.1
1.8
1.7
1.2
33.6

Top 10 excludes Derivatives.

Credit Rating (%)
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D
NR
Total1

27.7
6.3
1.1
10.8
18.5
22.8
9.0
0.1
0.0
0.2
2.4
99.0

Regional Allocation (%)

Corporate Bond1
Government Bond
Floating Rate Note
Mutual Fund
Common Stock
1
2

54.5
34.5
8.1
1.9
0.6
99.6

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

Additional Information
Yield to maturity base1
Effective Duration (Years)
Average credit rating
Average term to maturity (Years)
Physical Cash

6.01%
7.20
BBB
11.96
0.42%

Europe ex UK
North America
Asia Pacific ex Japan
UK
Caribbean & Latin America
Emerging Europe
Africa
Middle East
Japan

30.4
22.3
21.9
19.5
2.9
1.6
0.5
0.3
0.1
99.6

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

The YTM (in base currency) is a weighted average YTM
of underlying holdings in the portfolio excluding share
class level FX forwards.

1

Credit ratings are calculated using asset ratings from
different ratings agencies.

1

Charges and Codes
Share Class
I EUR ACC

Income Distribution
Policy
Accumulation

ISIN
LU0853555893

Bloomberg
JUPDBIA LX

Initial Charge
(max.)
0.00%

Annual
Management
Charge (max.)
0.50%

Minimum Initial
Investment
EUR 1,000,000

Minimum Top Up
Investment
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.
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน
ข้อมูลนโยบายการลงทุน และความเสี่ยงของกองทุน
กองทุน เปิ ดเคเคพี โกลบอล อัน คอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ า กว่ า อั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Non-Investment Grade) หรื อ ที่ ไ ม่ มี ก ารจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Unrated Bond) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามแต่ช่วงเวลาได้ กองทุนนีจ้ ึงอาจมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
มากกว่ากองทุนที่เสนอขายแก่ผูล้ งทุนทั่วไป จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงความเสี่ยง
ดังต่อไปนี ้
1. ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญของกองทุนหลัก
1.1 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (credit/counterparty risk)
กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี ้ ซึง่ มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสารหนีด้ งั กล่าว โดยหากผูอ้ อก
ตราสารหนี ป้ ระสบปั ญ หาเกี่ ย วกับ ฐานะทางการเงิ น อาจส่ง ผลให้คุณ ภาพของตราสารหนี ข้ องผู้อ อกตราสารหนี ด้ ัง กล่า วลดลง
ซึ่งจะทาให้ราคาของตราสารมีความผันผวนมากขึน้ นอกจากนี ้ การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนีห้ รือของผูอ้ อกตราสาร
ก็อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของตราสารหนีด้ ว้ ย ซึ่งจะทาให้การขายตราสารหนีด้ ังกล่าวอาจทาได้ยา กขึน้ รวมทั้ง การลงทุน
ของกองทุนหลักยังอาจมีความเสี่ยงที่ผอู้ อกตราสารหนีจ้ ะไม่สามารถชาระคืนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ ของตราสารดังกล่าวได้ตามเวลา
ที่กาหนด ซึง่ หากเกิดกรณีท่ีผอู้ อกตราสารหนีผ้ ิดนัดชาระหนี ้ จะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนได้
1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนีท้ มี่ ีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (below
investment grade) หรือตราสารนีท้ ไี่ ม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)
กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (below investment
grade) หรือ ตราสารหนีท้ ่ีไ ม่มี อัน ดับความน่ า เชื่ อถื อ (unrated) ดังนั้น ผู้ลงทุน จะต้อ งตระหนักถึงความเสี่ ยงของตราสารดังกล่าว
ว่ า มี ค วามเสี่ ย งที่ ผู้อ อกตราสารหรื อ คู่สัญ ญาจะผิ ด นัด ช าระหนี ้ (credit/counterparty risk) รวมถึ ง มี ค วามเสี่ ย งด้า นสภาพคล่ อ ง
ที่มากกว่าตราสารหนีค้ ุณภาพดีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สูงกว่าแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่ต่ากว่า นอกจากนี ้ ตราสารหนี ้
ที่มีอันดับความน่าเชื่ อถื อต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (below investment grade) หรือตราสารหนีท้ ่ีไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
(unrated) ดัง กล่ า วยัง มี ค วามผัน ผวนด้า นราคาที่ สูง กว่ า และมี โ อกาสที่ ผู้ล งทุน จะสูญ เสี ย เงิ น ต้น และผลตอบแทนได้ม ากกว่ า
ซึ่ ง หากเกิ ด กรณี ท่ี ผู้อ อกตราสารไม่ ส ามารถช าระคื น หนี ้ต ามตราสารหนี ้ดัง กล่ า วได้ อาจส่ ง ผลให้ผู้ล งทุ น ประสบผลขาดทุ น
เป็ นจานวนมาก ทัง้ นี ้ ตลาดของตราสารหนี ด้ งั กล่าวอาจมีสภาพคล่องต่า ซึ่งอาจส่งผลให้การขายตราสารหนีท้ าได้ยาก และการกาหนด
ราคาของตราสารก็อาจทาได้ยากเช่นกัน และอาจทาให้มลู ค่าเงินลงทุนของกองทุนเกิดความผันผวนได้
1.3 ความเสี่ยงของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating risk)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนีโ้ ดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็ นวิธีการที่ได้รบั การยอมรับทั่วไป
ในการวัดความเสี่ยงด้านเครดิต อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวมีขอ้ จากัดและไม่ได้ยืนยันถึงความสามารถในการชาระหนีใ้ นทุกขณะใด ๆ
ของตราสารหนี ้ห รื อ ผู้อ อกตราสารนั้ น ทั้ ง นี ้ อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ดั ง กล่ า วให้น ้า หนั ก ส่ ว นใหญ่ กั บ ผลประกอบการในอดี ต
และอาจไม่ได้สะท้อนถึงสภาวการณ์ในอนาคต รวมทัง้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็อาจไม่ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง
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ทัน ท่ ว งที ใ ห้ส ะท้อ นถึ ง เหตุก ารณ์ท่ี อ าจส่ ง ผลกระทบต่อ ความสามารถในการช าระหนี ข้ องผู้อ อกตราสารหนี ด้ ัง กล่า ว นอกจากนี ้
อันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกันก็อาจมีระดับความเสี่ยงด้านเครดิตที่แตกต่างกัน
1.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ (interest rate risk)
สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงในราคาตราสารหนี ้ ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดซึ่งได้รบั ผลกระทบจาก
ปั จจัยทางเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี ้ การลงทุนของกองทุนหลักมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วราคาของตราสารหนี ้
จะปรับตัวลดลงเมื่ออัตราดอกเบีย้ ในตลาดปรับตัวสูงขึน้ และในทางกลับกัน ราคาของตราสารหนี ้ จะปรับตัวเพิ่มขึน้ เมื่ออัตราดอกเบีย้
ในตลาดปรับตัว ลดลง นอกจากนี ้ การเปลี่ ย นแปลงของราคาตราสารหนีย้ ังขึน้ อยู่กับอายุค งเหลือของตราสารหนีน้ ั้น ๆ กล่าวคือ
ตราสารหนีท้ ่ีมีอายุคงเหลือสัน้ จะมีความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาน้อยกว่าตราสารหนีท้ ่ีมีอายุคงเหลือยาว แต่ตราสารหนีท้ ่ีมี
อายุ ค งเหลื อ สั้น ก็ จ ะให้ผ ลตอบแทนที่ น้อ ยกว่ า เนื่ อ งจากจะครบก าหนดอายุ เ ร็ ว และบ่ อ ยกว่ า จึ ง มี ค่ า ใช้จ่ า ยในการลงทุน ใหม่
(reinvestment)
1.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk)
ในสภาวะตลาดที่ไม่เอือ้ อานวย สภาพคล่องในตลาดตราสารหนีท้ ่ีลดต่าลงอาจส่งผลให้ผูจ้ ัดการกองทุนไม่สามารถ
ขายตราสารหนีไ้ ด้ในราคาตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกับมูลค่าเงินลงทุน นอกจากนี ้ ในสภาวะตลาดที่ประสบปั ญหาอย่างมาก
ตราสารบางตัวอาจไม่สามารถขายได้ทันท่วงทีในราคายุติธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบถึ งความสามารถของกองทุนในการจ่ายคืนเงิน
ให้กบั ผูล้ งทุนได้ตามคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
1.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน (risk of investing in convertible bond)
กองทุน หลัก อาจมี ก ารลงทุน ในตราสารกึ่ ง หนี ก้ ึ่ ง ทุน ซึ่ง ความเสี่ ย งด้า นอัต ราดอกเบี ย้ ด้า นเครดิ ต และความเสี่ ย ง
จากการที่ ผู้อ อกตราสารอาจจ่ า ยช าระคื น เงิ น ก่ อ นก าหนด (prepayment risk) ในลัก ษณะเดี ย วกับ ตราสารหนี เ้ อกชนทั่ว ไป ทั้ง นี ้
ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน เปรียบเสมือนกับตราสารหนีเ้ อกชน บวกกับสัญญา options ที่ให้สิทธิ ผูล้ งทุนในการแปลงตราสารหนีไ้ ปเป็ น
หุน้ ของบริษัทนัน้ ในราคาที่กาหนด และ ณ เวลาที่กาหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงอายุของตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุนนัน้ โดยการที่ผลู้ งทุนสามารถ
แปลงตราสารหนีไ้ ปเป็ นหุน้ ของบริษัทนัน้ จะให้ประโยชน์แก่ผลู้ งทุนหากบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการที่ดีและราคาหุน้ ปรับตัวสูงขึน้
ในขณะเดียวกัน ก็ยงั ให้ผลตอบแทนเช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนีเ้ อกชนทั่วไป อย่างไรก็ดี ผูล้ งทุนในตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุนดังกล่า ว
อาจมีความเสี่ยงกับการเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ซึง่ จะส่งผลให้มีความผันผวนที่สงู กว่าการลงทุนในตราสารหนีเ้ อกชนทั่วไป
1.7 ความเสี่ยงด้านการวัดมูลค่าตราสารหนี้ (valuation risk)
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีกองทุนหลักลงทุน อาจมีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา และในบางครัง้ ก็อาจ
ไม่ ส ามารถหามูล ค่ า ตราสารหนี ้ไ ด้จ ากแหล่ ง ข้อ มูล ที่ เ ป็ น อิ ส ระได้ (independent pricing information) ซึ่ ง หากเกิ ด กรณี ท่ี มูล ค่ า
ตราสารหนีไ้ ม่ถูกต้อง ก็อาจส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนหลักไม่ถูกต้องไปด้วย นอกจากนี ้ มูลค่าของตราสารหนีอ้ าจได้รบั
ผลกระทบจากสภาวะตลาดที่ เปลี่ ย นแปลงไป หรือ จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ มี นัยสาคัญ ที่ ส่งผลกระทบต่อ การวัด มูลค่ าตราสารหนี ้
ดังกล่าวได้ เช่น การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสาร ก็อาจส่งผลให้ราคาของตราสารหนีด้ งั กล่าวลดลงอย่างมาก
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1.8 ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
กองทุน หลัก อาจมี ก ารเข้า ท าสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า ซึ่ง ท าให้ก องทุน หลัก อาจมี ค วามเสี่ ย งที่ คู่สัญ ญาไม่ ส ามารถ
ช าระหนี ้ไ ด้ (credit/counterparty risk) ความเสี่ ย งด้า นสภาพคล่ อ ง (liquidity risk) ความเสี่ ย งด้า นการวัด มูล ค่ า (valuation risk)
ความเสี่ยงด้านความผันผวน (volatility risk) และความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้องกับการทาสัญญานอกศูนย์ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(over-the-counter transaction risk)
1.9 ความเสี่ยงด้านหลักเกณฑ์กากับดูแล (regulatory risk)
บริ ษั ท จัด การของกองทุน หลัก อยู่ ภ ายใต้ก ารก ากับ ดูแ ลตามกฎหมาย EU โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หลัก เกณฑ์ UCITS
ซึ่งกองทุนหลักได้จัดตัง้ เป็ นกองทุน UCITS ที่ประเทศ Luxembourg ดังนั้น หลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ใช้กับประเทศของผูล้ งทุน
จึงอาจมีความแตกต่างหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ทั้งนี ้ มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น
การเมื อ งระหว่ า งประเทศ สงคราม นโยบายของภาครัฐ ภาษี ข้อ จ ากัด การลงทุน ในต่า งประเทศ การจ ากัด เงิ น ทุน ไหลเข้า ออก
การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและหลักเกณฑ์ของประเทศที่กองทุนไปลงทุน เป็ นต้น
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งของกองทุ น Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond แปลมาจากหนั ง สื อ ชี ้ช วน (Master Prospectus)
ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ท่ี: https://www.jupiteram.com
2. ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญของกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์
2.1 ความเสี่ยงจากกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุ ก (Active management risk)
เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุ ก (Active management) ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงจากการ
ตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ัดการกองทุนอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็ นไปอย่าง
ที่คาดหวังหรือตามที่ประเมินไว้
2.2 ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม
เศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ ตลาดทุนและตลาดเงิน รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย การทาธุรกรรมทางการเงิน เป็ นต้น
2.3 ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากราคา หรื อ ผลตอบแทนของตราสารปรับ ตัว เพิ่ ม หรื อ ลดเนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบีย้ (Interest Rate
Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาด
2.4 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Credit risk หรือ Default risk หรือ
Counterparty Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ผอู้ อกตราสารหรือผูค้ า้ ประกันตราสารหรือคู่สญ
ั ญาที่กองทุนไปลงทุนปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
หรือปฏิเสธการชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สญ
ั ญาไว้
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2.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ความเสี่ ย งที่ ก ารลงทุน อาจประสบกับ ความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย น ท าให้อัต ราผลตอบแทนในรู ป เงิ น บาท
ผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
2.6 ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในประเทศที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการ
ในต่างประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ เป็ นต้น ซึง่ รวมถึงสาเหตุอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการนาเงินกลับของกองทุน
2.7 ความเสี่ยงด้านภาษี (Tax Considerations)
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษี อาจะมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน ความสามารถในการสร้างผลตอบแทน
ให้แก่ผลู้ งทุน
2.8 ความเสี่ยงจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้
เช่น ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองที่อาจส่งผลต่อสภาวะ
เศรษฐกิจหรือสภาพคล่องในตลาด ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศที่กฎหมายไม่มีความชัดเจน ความเสี่ยง
ในกรณี ท่ี ห น่ ว ยงานก ากับ ดูแ ล หรื อ ตลาดซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องประเทศที่ ล งทุน มี ก ารบัง คับ ใช้ม าตรการพิ เ ศษในกรณี ท่ี ต ลาด
อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได้
2.9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซือ้ หรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร
หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ตอ้ งการ
2.10 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร
หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ตอ้ งการ
2.11 ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivative)
ความเสี่ ย งจากการที่ ร าคาหลัก ทรัพ ย์ท่ี ต ราสารอนุพัน ธ์นั้น อ้า งอิ ง อยู่มี ร าคาเคลื่ อ นไหวในทิ ศ ทางตรงกัน ข้า มกับ
ที่คาดการณ์ไว้ ทาให้กองทุนรับรู ผ้ ลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ดารงสถานะเปิ ดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุน
ในตราสารอนุพนั ธ์ และความเสี่ยงจากการที่ สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนตามปกติในสินทรัพย์
อ้างอิง ดังนัน้ หากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทาให้ค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึน้ ก็จะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึน้ ได้
2.12 ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk)
กองทุน อาจมี ค วามเสี่ ย งทางกฎหมาย ในกรณี ท่ี ห ากมี การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้า งทางภาษี ท่ี ท าให้ผู้อ อกตราสาร
หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนัน้ ในการลงทุน
ในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ออกกฎเกณฑ์ท่ีเป็ นอุปสรรคต่อผูอ้ อกตราสาร
ในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น
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การรับทราบความเสี่ยงของกองทุน
ข้าพเจ้าชื่อ .............................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบคุ คลเลขที่ ........................................................................................................................
ขอให้คารับรองต่อบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุน ดังนี ้
ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ ทราบและมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นโยบายการลงทุ น ในตราสารที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ า กว่ า อั น ดั บ
ที่ ส ามารถลงทุน (“non-investment grade”) หรื อ ไม่ มี ก ารจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (“unrated”) รวมถึ ง ความเสี่ ย งและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. นโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated
กองทุน รวมนี ้มี ก ารลงทุน ในตราสาร non-investment grade/ unrated ผ่ า นการลงทุน ในกองทุน หลัก ในต่ า งประเทศ
โดยกองทุนหลักในต่างประเทศสามารถลงทุนในตราสารข้างต้นในสัดส่วนร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)
2. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated
กองทุนรวมนีม้ ีการลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศที่ เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง
มากกว่า กองทุน รวมทั่ว ไป ซึ่งตราสารดังกล่า วอาจไม่ สามารถชาระคื น เงิน ต้น และดอกเบีย้ ตามจานวนหรือ เ วลาที่ ก าหนด ดังนั้น
จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนของกองทุน และ/หรือที่บริษัทจัดการจะประกาศกาหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้าพเจ้า
ในการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว รวมถึงได้อธิบายให้ขา้ พเจ้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยง
สูง หรือมีความซับซ้อน ว่ามีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนทั่วไป และได้รบั ทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง รวมทัง้ ได้รบั การแจกเอกสารให้ความรู เ้ กี่ยวกับกองทุนรวม
หนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุน
ได้จดั ทาขึน้ โดยข้าพเจ้าได้รบั ทราบคาเตือน และการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เป็ นอย่างดีแล้ว
....................................................................................................................
(...................................................................................................................)
ลายมือชื่อผู้ซอื้ / ผู้ถอื หน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))
วันที่..............................................
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แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (knowledge assessment)
1. ลูกค้ามีวุฒกิ ารศึกษาทีเ่ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เช่น เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาการเงิน) บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขา
การเงิน) และวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาการเงิน) เป็ นต้น
2. ลูกค้าเคยได้รับวุฒบิ ัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้
Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Certified Financial Planner (CFP) วุฒิบัต รหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการลงทุนอื่นตามที่ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษต้องได้รบั ตามประกาศว่าด้วยการ
กาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือเป็ นผูแ้ นะนาการลงทุนหรือผู้
วางแผนการลงทุนที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
3. ปั จจุบันลูกค้าดารงตาแหน่งในสายบริหารการเงินการลงทุน ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : “CFO”)
(2) เป็ นพนักงานหรือผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน ของธนาคาร
พาณิ ชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิ ต เช่น พนักงานที่รบั ผิดชอบงานด้านการลงทุน หรือผูบ้ ริหารที่
รับผิดชอบในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารการเงิน เป็ นต้น
(3) ดารงตาแหน่งงานที่ตอ้ งอาศัยความรู เ้ กี่ยวกับการวิเคราะห์หรือการทาธุรกรรม ในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลกู ค้า
ต้องการลงทุนในการปฏิบตั ิงาน เช่น วาณิชธนากร ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน หรือผูช้ ่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ กาหนดให้ประสบการณ์ทางานในสายบริหารการเงินการลงทุนของบุคคลตาม ข้อ (1) – (3) ยังคงดารง
ต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังจากที่บคุ คลดังกล่าวสิน้ สุดการดารงตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
4. ลูกค้ามีประสบการณ์การลงทุนในสินทรั พย์เสี่ยงอย่างเป็ นประจาและต่อเนื่ อง ในช่วง 4 ไตรมาส
ล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
(2) กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือ
การลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคานวณฐานะการลงทุนของตราสาร
(3) กองทุนรวม complex return
(4) กองทุนรวมทองคา/นา้ มันที่ไม่ได้ track spot

 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

(5) กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี ้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
(6) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็ นกองทรัสต์ท่ีมีขอ้ กาหนดขายคืนหรือกองทรัสต์ท่ีมีเงื่อนไขและ
เวลาบอกเลิกสัญญาเช่า (REIT buy-back) ที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
(7) Hybrid securities
(8) Unrated bond
(9) ตราสารหนี ้ Basel III
(10) หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิท่ีมีลกั ษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond)
(11) หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ (Structured Note)
กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์
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(12) สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives)
(13) ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นตลาดทุน ที่ อ อกหรือ เสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งมี ลักษณะหรือ เงื่ อ นไขท านองเดี ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตาม (1) ถึง (12)

....................................................................................................................
(...................................................................................................................)
ลายมือชื่อผู้ซอื้ / ผู้ถอื หน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี))
วันที่..............................................

กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์
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