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กองทุนเปิ ดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY (หน่วยลงทุนชนิดทัว่ ไป)
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Fund Fact Sheet ข้อ มูล ณ ว ันที่ 30 มิถุนายน 2565

Anti-corruption Progress Indicator : ได้ร ับการร ับรอง CAC*
ประเภทของกองทุนรวม
กองทุน รวมตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษ ัทจ ัดการลงทุน (AIMC) : Equity Small - Mid Cap
ว ัตถุประสงค์ของกองทุน
กองทุ น มี วัต ถุ ป ระ สงค์ เน ้น การ ล งทุ น ใน ต ร าสาร ทุ น ข องบ ริษ ั ทข น าด กล างแล ะ ข นาด เล็ กที่ จด ทะ เบี ยน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีป ัจจัยพื้น ฐานดี และ/หรือมีแนวโน ้ม
การเจริญเติบ โตสูง
นโยบายการลงทุน
• กองทุน มีน โยบายเ น ้น ลงทุน หรื อมี ไว้ซึ่ง ตราสารทุ นข องบริ ษัท ขน าด กล างแล ะข นาดเ ล็ก ที่จ ดทะเบี ยน
ในตล าดหลั กทรั พย์แห่ งประ เทศไ ทยและ/ห รือตล าดห ลักทรั พย์ เ อ็ม เอ ไอ ที่ มีป ัจ จัยพื้น ฐาน ดี แล ะ/หรื อ
มีแนวโน ้มการเจริญเติบ โตสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบ ัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูล ค่ าทรัพย์สิน สุทธิข องกองทุน
โดยบ ริษ ั ทขน าดกลางและ ขนาดเล็ กสาห รับ กองทุ นนี้ ให ้ห มายถึ ง บ ริษ ัท จดทะเบี ยนใ นตล าดห ลักทรัพ ย์
แห่งประเทศไทยที่ไ ม่ไ ด ้เป็ นองค์ป ระกอบของดัชนี SET50 ณ วัน ทาการก่อนหน ้าวัน ที่กองทุน ลงทุน แล ะ /ห รื อ
หมายถึงบ ริษ ั ทจด ทะ เบี ยน ใน ต ลาดห ลัก ทรั พย์ เ อ็ม เอ ไ อ และ /ห รือ รวมถึง การจ องซื้อ หุ ้น ที่ เสน อข าย
แก่ป ระช าช นทั่ วไป เป็ นค รั้งแรก (IPO) โด ยบ ริษ ั ทจั ดการจะ ติด ตามให ้การ ลงทุน ในต ราสาร ทุน ใ นส่ วน นี้
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ข ้างต ้น โดยจะปรับ ปรุงต ราสารทุน ที่กองทุน สามารถลงทุน ได ้ตามรอบระยะเวล า
ที่ต ลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ เป็ นองค์ป ระกอบ ของดัช นี SET50 ทั้ง นี้
หากต่อมาหลักทรัพย์ข องบริษ ัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่กองทุน ลงทุน มีค ุณสมบัต ิเปลียนไปจนได
่
้รับคัดเลือก
เป็ นหลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ป ระกอบของดัชนี SET50 บริษ ัทจัด การขอสงวนสิทธิที่จะมีไ ว้ซึ่งหลักทรัพย์ข องบริ ษ ัท
ดังกล่าวต่อไป ได ้ หรืออาจ ยังคงค านวณ ไว้อยู่ในอัต ราส่วนการลงทุ นดังกล่าวข ้างต ้นในช่วงระ ยะเวลา 30 วั น
หลังจากที่ต ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ป ระกอบของดัชนี SET50
โด ยไ ม่ถื อว่ าเป็ น การผิ ดน โยบายการ ลงทุน ข องกองทุ น ซึ่ง ขึ้น อยู่ กั บ ดุ ลยพิ นิจ ของบ ริษ ั ทจัด การ ทั้ งนี้
เพื่อประโยชน์สูงสุด ของผู ้ลงทุน เป็ นสาคัญ
• กองทุน อาจลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน ้า (Derivatives) เพื่ อเพิ่มประสิทธิภ าพในการบริหารพอร์ต การลงทุ น
(Efficient Portfolio Management) ซึ่ งขึ้ นอยู่ กับ ดุล ยพิน ิ จข องผู ้จัด การกองทุน รวมทั้งกองทุ นอาจล งทุ น
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน ้า (Derivatives) เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) ในกรณี ที่ด ัช นี ตลาดห ลักทรัพ ย์
ปรับ ตัวลดลง

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ท ี่ไ ม่มีความซ ับซ้อ น (plain product)
ล ักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนท วั่ ไป
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ส ัดส่วนการลงทุน (% NAV)
มูล ค่าทรัพย์สิน สุทธิ
มูล ค่าหน่วยลงทุน

839.64
17.1518

ล ้านบาท
บาท

Download
Summary Prospectus

(กองทุน สามารถล งทุน ใน ทรัพย์สิ นอื่น ๆ ตามที่ร ะบุในน โยบายการลงทุ นของกองทุน ร วมถึงปร ะเภทหลั กทรัพ ย์
ในรายละเอียดโครงการจัด การกองทุน และหนังสือชี้ชวนส่วนขอมู
้ ล โครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม
https://am.kkpfg.com)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีน โยบายการจ่ายเงิน ปัน ผล

ตราสารทุน ในประเทศ 91.55%

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
• กองทุน นี้มีระดับ ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) หากพิจารณาตามค าแนะน าเรื่องการจัด สรรการลงทุน (Basic
Asset Allocation) จะเห มาะกับ ผู ้ลงทุน ที่รับ ค วามเสี่ ยงได ้ตั้ งแต่ระ ดับ สูง มาก แล ะต ้องการกระ จายเงิ นลงทุ น
บางส่วนมายังกองทุ นตราสารทุน ที่เน ้น ลงทุน ในหลักทรัพย์ข องบริษ ัทขน าดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบีย น
ใน SET และ/หรือ MAI ที่มีป ัจจัยพื้น ฐานดี และ/หรื อมีแนวโน ้มการเจริญเติบ โต สูง และผู ้ลงทุ นมีค วามเข ้าใ จ
ในกลยุทธ์การลงทุน ของกองทุน นี้ว่าเน ้นการลงทุน ในตราสารทุน ของบริษ ัทจดทะเบียนที่ไ ม่ไ ดเป็
้ นองค์ประกอบ
ของดัช นี SET5 0 ดังนั้น กองทุน อาจมีค วามเสี่ยงสูง กว่าการลงทุ นในตราสารทุน ของบ ริษ ัทขนาดใ หญ่ที่จัด ตั้ ง
มานาน นอกจากนั้น กองทุน เน ้นลงทุน ในหุ ้นบริษ ัทขนาดกลางและขนาดเล็กเป็ นหลักจึ งมีการกระจายการล งทุ น
ต ่ากว่ากองทุน ตราสารทุน ทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลทาให ้ผลตอบแทนของกองทุน มีค วามผัน ผวนมากกว่า
• ผู ้ที่ สามารถล งทุ น ใ นร ะ ยะ กลางถึง ระ ยะยาว โด ยคาด ห วัง ผ ลต อบ แทน ใ น ระ ยะยาวที่ ดี กว่ าการล งทุ น
ในตราสารหนี้ทั่วไป รวมถึงสามารถรับ ความผัน ผวนของราคาหุ ้นที่กองทุน รวมไปลงทุน ซึ่งอาจะปรับ ตัวเพิ่มสูงขึน
้
หรือลดลงจนต ่ากว่ามูล ค่าที่ล งทุน และทาให ้ขาดทุน ได ้
อายุโครงการ

: ไม่กาหนด

จ านวนเงินทุนของโครงการ

: 2,000 ล ้านบาท

ว ันที่จ ดทะเบียนกองทุน

: 17 พฤศจิกายน 2559

บริษ ัทจ ัดการและนายทะเบียน
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์

เงินฝาก,บัต รเงินฝาก

4.76%

หน่วยลงทุน ในประเทศ 3.83%
สิน ทรัพย์และหนี้ส ินอืน
่ -0.14%

1 บริษ ัท สมบูรณ์ แอ๊ด วานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (SAT)

%
NAV
5.51

: บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัทร จากัด

2 บริษ ัท ดับ บลิวเอชเอ คอร์ป อเรชัน
่ จากัด (มหาชน) (WHA)

5.22

: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

3 บริษ ัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (EPG)

5.19

4 บริษ ัท วี จี ไอ จากัด (มหาชน) (VGI)

5.11

5 บริษ ัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จากัด มหาชน (TOA)

4.79

กลุ่มอุตสาหกรรม (sector) 5 อ ันดับแรก
1 วัสดุก่อสร ้าง

%
NAV
9.98

2 สื่อและสิ่งพิมพ์

8.67

3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.28

4 ธุรกิจขนาดกลาง (MAI)

7.93

5 อาหารและเครื่องดื่ม

7.65

ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

ปัจ จ ัยความเสี่ยงทีส
่ าคัญ
ค วามเ สี่ ยงจ ากการ ล งทุ น ใ น ต ร าสาร ข องบ ริ ษั ท ข น าด เ ล็ ก ( Small-Capitalization Securities Risk),
การบริหารการลงทุน แบบมุ่งหวังใ ห ้ผลประกอบการ สูงกว่าดัช นีช ี้วัด (Active management risk), ความผัน ผวน
ของราค าต ร าสาร (Market Risk), ด ้า น สภ าพค ล่ องข องต ร าสาร (Liquidity Risk), ค วามเสี่ ยงจ ากธุ ร กิ จ
ของผู ้ออกต ร าสาร (Business Risk), ความสามารถใน การบ ริห ารธุ รกิ จข องผู ้ออกต ราสาร, การ ด าเนิ น งาน
ของผู ้ออกตราสาร (Credit risk), การเข ้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน ้า (Derivative Risk)
คุณ สามารถดูข ้อมูล เพิ่มเติมได ้ที่ https://am.kkpfg.com
คาเตือ น
• การลงทุน มีค วามเสี่ยง ผู ้ลงทุน ควรทาความเข ้าใจลักษณะสินค ้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการ
ตัด สิน ใจลงทุน
• ผลการด าเนิน งานในอดีตของกองทุน รวมมิไ ด ้เป็น สิ่งยืน ยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
• กองทุน รวมอาจลงทุน ในตราสารหนี้ ที่มีอัน ดับ ความน่ าเชื่อถือต ่ากว่า Investment Grade หรือที่ไ ม่มีการจั ด
อั น ดั บ ค วามน่ าเ ชื่ อถื อ ซึ่ งอาจ มี ค วามเสี่ ยงการ ผิ ด นั ด ช าร ะห นี้ เงิ น ต ้ น แล ะ ด อกเ บี้ ยข องผู ้ ออ ก
ตราสาร รวมถึงความผัน ผวนด ้านราคา ทาให ้ผู ้ลงทุน ขาดทุนจากการลงทุน บางส่วนหรือทั้งจานวนได ้
• กองทุน อาจลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน ้า ดังนั้น กองทุน จึงมีค วามเสี่ยงมากกว่ากองทุน รวมอื่น
• โปรดศึกษาค าเตือนที่สาคัญอื่น ได ้ในหนังสือชี้ช วนส่วนข ้อมูล กองทุน รวม
❖ Morningstar Rating Overall จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund Equity Small/Mid-Cap ❖

ตราสารทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อ ันดับแรก
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กาหนดการซื้อ -ขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สินของกองทุน*) (รวมVAT)

การเสนอขายหน่วยลงทุน
มูล ค่าขั้น ต ่าของการซื้อหน่วยลงทุน
การรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
: 1,000 บาท
: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมการจัด การ
: ไม่เกิน 2.675% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 1.8725%)
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
: ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.02675%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
: ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.107%)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทั้ งหมดที่ เรียกเก็บ ร ้อยละ 0.138 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 - 31 ต.ค. 64)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซอหรื
ื้
อผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อ ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(รวมVAT)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน
: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า
มูลค่า/จานวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าการรับซื้ อคืน

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
: ไม่กาหนด

มูล ค่า/จานวนหน่วยลงทุน คงเหลือขั้นต ่า
ระยะเวลาการรับ เงิน ค่าขายคืน

: 100 บาท/10 หน่วย
: ปัจจุบ ัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB,
KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และ
น าฝาก/น าส่งเช็ค T+3 สาหรับบัญชีธนาคารอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุขางต
้ น้ (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง)

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

T = วัน ทาการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก

: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า

: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน 1.00%)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

: 50 บาท ต่อ 1 รายการ (ปัจจุบ ัน 50 บาท ต่อ 1 รายการ)

*มูล ค่าทรัพย์สิน ของกองทุน หมายถึง มูล ค่าทรัพย์สิน ทั้งหมด หักด ้วยมูล ค่าหนี้สิน ทั้งหมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัด การ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ผลการดาเนินการในอดีต1 ข้อ มูล ณ ว ันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประเภทกองทุน ตามสมาคมบริษ ัทจัด การลงทุน (AIMC) : Equity Small - Mid Cap
100

KKP SM CAP

Year to
Date
-6.52%
-3.83%

ตัว วี้ ั

6 เดือ น

กองทุน รวม
-6.65% -6.52%
ตัวชี้วัด 3
-6.81% -3.83%
ความผัน ผวน
ของผลการ
14.23% 13.89% 14.23%
ด าเนิน งาน2
ความผัน ผวน
12.31% 12.64% 12.31%
ของตัวชี้วัด 2
ผลการด าเนิน งานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)

80
60

Cumulative return (%)

3 เดือ น

40
20
0
-20

2555 2556 2557 2558

5 ปี 2

10 ปี 2

10.86%
-0.28%

8.45%
2.98%

N/A
N/A

ตังแต่
้
จ ัดตัง้
กองทุน2
10.08%
4.24%

13.61%

20.44%

17.96%

N/A

17.36%

11.68%

19.75%

16.56%

N/A

15.75%

1 ปี 2

3 ปี 2

3.19%
1.52%

2559

2560

2561

2562

2563

2564

-40

กองทุน รวม

N/A

N/A

N/A

N/A

6.83%

31.50% -22.53% 6.78%

11.99% 40.90%

ตัวชี้วัด 3

N/A
N/A
N/A
N/A
4.76% 17.35% -8.10% 4.27% -5.23% 17.67%
เอกสารการวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมฉบับนี้ ไดจั้ ด ทาตามมาตรฐาน
ความผัน ผวน
การวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมของสมาคมบริษ ัทจัด การลงทุน
ของผลการ
N/A
N/A
N/A
N/A 11.89% 11.97% 15.02% 11.98% 29.79% 13.09%
2 % ต่อปี
ด าเนิน งาน
3 ตัวชี้วัด : ดัช นีผ ลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)
ความผัน ผวน
N/A
N/A
N/A
N/A
7.12% 6.48% 12.05% 9.41% 29.92% 12.05%
4
หากกองทุน รวมมีผ ลการด าเนิน งานตั้งแต่วัน ที่จดทะเบียนทรัพย์สิน กองทุน รวมหรือ
ของตัวชี้วัด
วัน ที่เปิด เสนอขายชนิดหน่วยลงทุน ไม่ครบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีป ฏิทิน แรกตังแต่
้
วัน ที่กองทุน รวมจดทะเบียนทรัพย์สิน กองทุน รวมหรือวัน ที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวั น ทาการ
สุด ท้ายของปีป ฏิทิน แรก
5
หากกองทุน รวมมีผ ลการด าเนิน งานในปีที่เลิกกองทุน ไม่ครบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีป ฏิทิน สุดท้ายตั้งแต่วัน ทาการสุด ท้ายของปีป ฏิทิน ก่อนหน ้าจนถึงวัน ที่เลิกกองทุน
1

ข้อ มูลผลการดาเนินงานกลุ่มกองทุน (AIMC Category Average)

Average Trailing Return (%)

Average Calendar Year Return (%)

AIMC Category

YTD

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

2017

2018

2019

2020

2021

Equity Small - Mid Cap

-6.59

-6.26

-6.59

1.23

9.30

5.49

-

18.91

-23.30

3.76

8.03

41.13

คาเตือ น : การลงทุน มีค วามเสี่ยง ผู ้ลงทุน ควรทาความเข ้าใจลักษณะสิน คา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัด สิน ใจลงทุน , ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน รวมมิไ ด ้เป็ นสิ่งยืน ยัน ถึงผลการ
ด าเนิน งานในอนาคต, กองทุน รวมอาจลงทุน ในตราสารหนี้ที่มีอัน ดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่า Investment Grade หรือที่ไ ม่มีการจัด อัน ดับความน่าเชือถื
่ อ ซึ่งอาจมีค วามเสี่ยงการผิด นัด ช าระหนี้เงินต ้นและ
ดอกเบี้ยของผู ้ออกตราสาร รวมถึงความผัน ผวนด ้านราคา ทาให ้ผู ้ลงทุน ขาดทุน จากการลงทุน บางส่วนหรือทั้งจานวนได ,้ กองทุน อาจลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน ้า ดังนั้น กองทุน จึงมีค วามเสี่ยงมากกว่า
กองทุน รวมอื่น , โปรดศึกษาค าเตือนที่สาคัญอื่น ไดในหนั
้
งสือชี้ชวนส่วนขอมู
้ ล กองทุน รวม
สถานที่ติดต่อ ซื้อ – ขายหน่วยลงทุน หรือ ขอรบหนังสื
ั
อชี้ชวน : บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคินภัทร จากัด 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น ที่ 17 ถนนสุข ุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
หรือ ผู ้สนับ สนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อื่น ที่ได ้รับการแต่งตัง้
*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบ ัต ิข องภาคเอกชนไทยในการต่อตานการทุ
้
จริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จากัดมีดัชนีชวี้ ัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY
KKP SMALL AND MID CAP EQUITY FUND
KKP SM CAP FUND
(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : KKP SM CAP)
กองทุนตรำสำรทุน (Equity Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิ ดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่นภำยใต้บลจ.เดียวกัน
(Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน

ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ าทรัพ ย์สินสุท ธิของกองทุน โดยบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กให้ห มายถึ ง บริษัท จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ได้เป็ นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ณ วันทาการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน และ/หรือหมายถึ ง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือรวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็ นครั้งแรก (IPO)
เงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริม ทรัพย์หรือโครงสร้ างพื้ นฐานที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายว่ า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรื อ
เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุ นรวม ซึ่ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปี บัญชีไม่เกิ น
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน โดยการลงทุน ในหน่วยลงทุนดัง กล่าวต้องอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุ นซึ่ง เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์เงื่อ นไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหน ด ทั้ งนี้ กองทุน ปลายทางจะไม่สามารถลงทุ น
ย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุน ต่อในกองทุน อื่นภายใต้บ ริษัทจัดการ
เดียวกันอีก (Cascade investment)
นอกจากนี้ กองทุ นอาจลงทุ นในสั ญ ญาซื้ อขายล่ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริ หารการลงทุน (Efficient
portfolio management) ซึ่ง ขึน้ อยู่ กับ ดุล ยพิ นิจ ของผู้ จัด การกองทุ น โดยอาจพิ จารณาจากสภาวะตลาด และ/หรือกฎระเบี ย บ
ข้อบัง คับ และ/หรือปัจ จัยอื่น ที่เกี่ ยวข้อ ง เช่น แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และ/หรือค่า ใช้จ่า ยในการเข้ าทาธุ รกรรม
สัญ ญาซื้ อ ขายล่ว งหน้ า เป็ นต้ น รวมทั้ ง กองทุ นอาจลงทุ นในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื่ อการลดความเสี่ ย ง
(Hedging) ในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัว ลดลง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่ วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้ งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)

2

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
•

•

กองทุน นี้มีระดั บความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 (เสี่ ยงสูง) หากพิจ ารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่ รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ ระดับสูงมาก โดยผู้ล งทุนต้องการกระจายเงิ นลงทุนบางส่วนมายั ง
กองทุ นตราสารทุ นที่เ น้นลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัย พื้นฐานดี และ/หรือมี แนวโน้มการเจริญ เติบโตสูง และผู้ลงทุ น
มีความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนีว้ ่าเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ได้เป็ นองค์ประกอบ
ของดั ชนี SET50 ดั งนั้ น กองทุ นอาจมี ความเสี่ ยงสูง กว่ าการลงทุน ในตราสารทุ นของบริษั ทขนาดใหญ่ที่ จั ดตั้ งมานาน
นอกจากนั้ นกองทุน เน้นลงทุน ในหุ้ นบริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็ นหลักจึ งมีก ารกระจายการลงทุ นต่ากว่ากองทุ น
ตราสารทุนทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากกว่า
ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจะ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่า ที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
•

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ

• เนื่อ งจากกองทุน เน้น ลงทุน ในหลั กทรัพย์ ของบริษั ทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพ ย์
แห่ ง ประเทศไทย และ/หรื อ ตลาดหลั กทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ ดั ง นั้ น กองทุ น อาจมี ค วามเสี่ ย งสู ง กว่ าการลงทุ น ใน
ตราสารทุ นของบริษั ท ขนาดใหญ่ ที่ จัด ตั้ งมานาน นอกจากนั้น กองทุ นมี ก ารกระจาย การลงทุ น ต่ ากว่า กองทุ น
ตราสารทุนทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากกว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะอย่า ง
ที่ส่งผลต่อกลุ่มบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
• การลงทุน มีค วามเสี่ ยง ผู้ลงทุน ควรท าความเข้า ใจลัก ษณะสิ นค้ า เงื่ อนไขผลตอบแทน และความเสี่ย งก่ อนการ
ตัดสินใจลงทุน
• กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารการลงทุน และ/หรื อ แสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคั บ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กองทุนจึ ง
มีความเสี่ย งมากกว่า กองทุ นที่ล งทุนในหลั กทรัพ ย์อ้า งอิงโดยตรง เนื่อ งจากใช้เงิ นลงทุ นในจานวนที่น้ อยกว่ าจึง มี
กาไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลัก ทรัพย์อ้างอิง โดยตรง ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุน ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทน
สูง และรับความเสี่ยงได้สูง
• ผู้ลงทุ นควรลงทุ นเมื่ อมีค วามเข้าใจความเสี่ ยงสัญ ญาซื้อขายล่ว งหน้ า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุน
• กองทุนรวมอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มี อันดับความน่า เชื่อถือต่ ากว่า Investment Grade หรือที่ไ ม่มีการจัดอันดั บ
ความน่า เชื่อถือ ซึ่ งอาจมีค วามเสี่ย งการผิดนั ดชาระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร รวมถึงความผันผวน
ด้านราคา ทาให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจานวนได้
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็ นลูก ค้ า ใน
ความดูแ ลของบริษัทจัด การเพิ่ม เติม ตั้งแต่วันทาการที่บ ริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจั ดการจะเปิ ดเผยการไม่รั บ
เปิ ดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรื อติดประกาศที่สานักงานผู้สนั บ สนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญชีกองทุ น
ไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษทั จัดการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้
ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ ว ทั้ ง หมด
บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุ ด
รับคาสั่งดังกล่าวได้
• กองทุนอาจลงทุน ในหน่ว ยลงทุน ของกองทุนรวมซึ่ งอยู่ ภายใต้ก ารบริห ารของบริษัท จัดการได้ (Cross Investing
Fund) ตามอั ต ราส่ว นที่ บ ริษั ทจั ดการกาหนด ดั งนั้ น บริ ษัท จั ดการจะจัด ให้ มี ระบบงานที่ ป้ องกัน ธุร กรรมที่อ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุ นที่เปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดีย วกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ ง
กองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ https://am.kkpfg.com
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ต่า
ดาเนินงาน (SD)
 5%
5-10%

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

สูง

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ต่า

general

large cap

mid/small

sector

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง

ต่า

 10%

10 – 20%

20 -50%

50 – 80%

 80%
สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (%NAV)
)

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
3.92%
หุน้ กลุ่ม อื่นๆ เช่น พาณิชย์
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
เป็ นต้น 48.85%

สินทรัพย์และหนีสิ้ นอืน่
2.05%
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ในประเทศ 5.98%

วัสดุก่อสร้าง 8.51%

พลังงานและสาธารณูปโภค
6.14%
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 7.63%

ธุร กิจขนาดกลาง (MAI)
8.48%
ประกันภัยและประกันชีวิต
8.44%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
รำยชื่อทรัพย์

% ของ NAV

1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (BLA)

5.24

2 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (EPG)

5.09

3 บริษัท อินเตอร์ลงิ ้ ค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน) (ITEL)

4.28

4 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) (AEONTS)

4.27

5 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (STARK)

3.96

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
6.0000
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
0.0000

สูงสุดไม่เกิน 4.8150

สูงสุดไม่เกิน 4.8150

สูงสุดไม่เกิน 2.6750
1.8725

2.0103
สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.02675

สูงสุดไม่เกิน 0.5350
0.1070

0.0040

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
https://am.kkpfg.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย1, 2 (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)

ไม่เกิน 2.00

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)

ไม่เกิน 2.00

เก็บจริง
• ยกเว้นการเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม
2565 ถึง 14 สิงหาคม 2565
• ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรียกเก็บ 1.00
ปัจจุบันยกเว้น

• ยกเว้นการเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม
- กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 2.00
2565 ถึง 14 สิงหาคม 2565
• ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรียกเก็บ 1.00
- กรณีเป็ นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษั ทจัดการอาจคิด ค่าธรรมเนียมดั งกล่ าวกับ ผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่า กัน โดยบริษัทจั ดการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิ ดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
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3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ กองทุนต้นทาง
และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการ
ขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้าซ้อนกัน

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
• แบบย้อนหลังตำมปี ปฏิทิน
ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปี ปฏิทิน1, 2, 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

10.00%

6.78%
4.27%

6.83%
4.76%

20.00%

17.67%

17.35%

30.00%

11.99%

31.50%

40.00%

40.90%

50.00%

กองทุนรวม

0.00%

-20.00%
-30.00%

2555

2556

2557

2558

2559

2560

-22.53%

-8.10%

-10.00%

-5.23%

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ
1. เอกสารการวัด ผลการดาเนินงานของกองทุน รวมฉบับนี้ ได้จั ดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน รวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

• กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -51.03%
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 17.74% ต่อปี
• ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Equity Small – Mid Cap
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• ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Year to
Date
40.90%
17.67%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

5 ปี 2

10 ปี 2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
12.58%
5.47%

กองทุนรวม
9.48%
10.38% 40.90% 18.96%
11.42%
N/A
ตัวชี้วัด 3
3.41%
5.56%
17.67%
5.14%
4.62%
N/A
ความผันผวนของผล
13.09% 11.85%
12.96% 13.09% 20.01%
17.74%
N/A
17.63%
การดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
12.05% 10.32%
11.06% 12.05% 19.38%
16.20%
N/A
16.04%
ตัวชี้วัด 2
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Equity Small – Mid Cap ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Return (%)
Standard Deviation (%)
3M 6M
1Y
3Y
5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y
5Y 10Y
5th Percentile 16.12 16.23 57.41 28.58 13.77
10.53 11.24 12.00 21.05 18.87
25th Percentile 12.33 11.66 41.98 18.96 9.81
10.91 11.82 12.54 22.61 20.17
Equity Small – Mid 50th Percentile 8.67 8.61 39.25 15.28 7.38
11.92 12.51 13.09 23.33 20.63
75th Percentile 8.51 5.93 35.06 11.69 4.65
13.03 13.30 13.83 23.81 21.15
Cap
95th Percentile 3.26 0.62 30.04 7.16 2.03
13.35 16.41 18.28 25.78 22.25
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึง่ ปีนนั้ มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีล่ งทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน้
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
AIMC Category Peer Percentile
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
17 พฤศจิกายน 2559
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
วันทาการขายคืน
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่า
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

:
:
:
:
:
:
:

ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
1,000 บาท
1,000 บาท
ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
ไม่กาหนด
100 บาท / 10 หน่วย
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank
และนาฝากเช็ค T+3 สาหรับบัญชีธนาคารอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง))

T = วันทาการซื้อขาย
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณสุราช เซที, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 4 มกราคม 2565
อัตราส่วนหมุนเวียนการ 3.43 เท่า
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
• ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
หรือรับซื้อคืน
• ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ : 0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2795-1000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
บริษัท เอฟดับบลิวดี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2257-9999
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) - CB โทรศัพท์ : 0-2626-7777
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) - PB โทรศัพท์ : 0-2626-7778
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-5100
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 1240

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด โทรศัพท์ : 02-061-9621
• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด โทรศัพท์ : 0-2508-1567
และ/หรือผู้ สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนที่บ ริษัทจัด การแต่งตั้ง รวมถึงช่อ งทางการ
บริการอื่นที่ บริษัทจัดการกาหนด เช่น บริก ารธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการบริการ
ทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุ น
เพื่อเป็ นลูกค้ าในความดู แ ลของบริษั ทจัดการเพิ่ม เติม ตั้งแต่วั นทาการที่บ ริษัทจัดการกาหนด โดย
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บริษัทจัด การจะเปิ ดเผยการไม่รับเปิ ดบัญชีก องทุนข้ างต้น ในหนังสือชี้ ชวน หรื อผ่านเว็บ ไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการ
อื่นใดที่บ ริษัท จัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่ว ยลงทุนที่ ได้เปิ ดบั ญชีกองทุนไว้กับ บริษัทจั ดการก่อ น
หน้ าวัน ที่ บริ ษัท จัด การไม่ รับ เปิ ดบั ญชี กองทุ นเพิ่ม เติ ม สามารถท าธุ รกรรมกับ บริ ษัท จัด การได้
ตามปกติ
ติดต่อสอบถาม/รับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
หนังสือชี้ชวน/ร้องเรียน ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน
ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด กองทุน อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน รวมอื่น ซึ่งอยู่ภ ายใต้ก ารบริห ารของบริษัทจั ดการได้
ความขัดแย้งทาง
(Cross Investing Fund) ตามอั ตราส่ว นที่ บริษั ทจั ดการก าหนด ดังนั้ น บริษั ทจั ดการจะจัด ให้ มี
ผลประโยชน์
ระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบาย
การลงทุนที่เปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เดี ยวกัน เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์สู งสุ ดแก่ ผู้ถื อหน่ว ยลงทุ นของทั้ ง กองทุน รวมต้ นทางและ
กองทุนรวมปลายทาง
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้ง
ถัดไป

ข้อมูลอื่น ๆ

ในการเปลี่ย นแปลงมูลค่ าขั้นต่ าของการสั่ งซื้อครั้งถัด ไป บริ ษัทจัด การจะคานึ งถึงประโยชน์ของ
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน เป็ น ส าคั ญ โดยบริษั ท จั ดการจะประกาศการเปลี่ ย นแปลงและแจ้ง ให้ ผู้ ถื อ
หน่ วยลงทุน ทราบล่ วงหน้ าอย่า งชั ดเจนถึ งวัน ที่ มีก ารเปลี่ย นแปลงมูล ค่า ขั้น ต่า ของการสั่ งซื้ อ
ครั้ง ถัด ไป คาอธิบ ายเกี่ย วกั บการเปลี่ ยนแปลง และเหตุผ ลในการเปลี่ ยนแปลงข้ อมู ลดั งกล่า ว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได้
• ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมือ ง
สหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มถี ิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ ในสหรั ฐ อเมริ กา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มขี นึ ้ และดาเนิ นกิ จกรรม
ในสหรัฐอเมริกา
• บริษ ั ทจั ดการจะเป็ น ผู้ด าเนิ นการตามพระราชบัญ ญัติ คุ้มครองข้อ มูลส่ วนบุค คล (และที่มี การ
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แก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ น
อย่างอื่น
• ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษ ัท (Privacy Notice) ที่บริษ ัท
ได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิ จารณาร่ างหนังสือ ชี้ชวนในการเสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุ นรวมนี้มิ ได้เป็ นการแสดงว่า สานั กงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่ ว ยลงทุ นที่ เ สนอขายนั้ น ทั้ งนี้ บริ ษั ท จัด การกองทุ น รวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนั งสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ป
ข้อมู ลส าคัญ ณ วัน ที่ 15 กรกฎาคม 2565 แล้ วด้ วยความระมั ดระวังในฐานะผู้ รับ ผิ ดชอบในการด าเนิน การของ
กองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรของบริษัทขนำดเล็ก (Small-Capitalization Securities Risk)
การลงทุนในตราสารของบริษัท ขนาดเล็กอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ข้อจากัดในด้านตลาดและแหล่งเงินทุ น รวมถึงตราสารของบริษัทขนาดเล็กอาจ
มีส ภาพคล่อ งและปริ มาณการซื้ อขายน้อ ยกว่า ตราสารของบริ ษั ทขนาดใหญ่ นอกจากนั้น บริษั ทขนาดเล็ก ยัง อาจ
มีความไม่มั่นคงในการดาเนินธุรกิ จโดยเฉพาะเมื่อ ภาวะตลาด หรือ ภาวะเศรษฐกิจมี การเปลี่ ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลให้
ราคาตราสารของบริษัทขนาดเล็กอาจมีความผันผวนมากกว่าราคาตราสารของบริษทั ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในระยะสั้น
2. ควำมเสี่ ยงจำกกำรบริห ำรกำรลงทุน แบบมุ่ง หวัง ให้ผ ลประกอบกำรสูง กว่ำ ดัชนี ชี้วัด (Active management
risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสิน ใจลงทุน การวิเคราะห์ห ลักทรั พย์ หรื อกลยุ ทธ์การลงทุน ของผู้ จัดการกองทุ นอาจ
ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
3. ควำมเสี่ ยงจำกควำมผั นผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) ความเสี่ยงที่ เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของ
ตราสารปรับ ตัวเพิ่มหรือ ลด เนื่อ งจากภาวะเศรษฐกิจ สัง คม การเมือ ง ผลการดาเนิน งานของผู้อ อกตราสาร หรือ การ
คาดการณ์ ของนั กลงทุ น เป็ นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวอาจส่งผลทาให้ ราคาตราสารของบริษัท ขนาดกลางและ
ขนาดเล็กผันผวนมากกว่าราคาตราสารของบริษัทขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในระยะสั้น
4. ควำมเสี่ย งด้ำ นสภำพคล่ องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสี่ ยงจากการที่ไม่ สามารถซื้อ หรือ ขายตราสาร
ที่กองทุ นถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ ต้องการ เนื่อ งจากตราสารของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็ กอาจมี
สภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายน้อยกว่าตราสารของบริษัทขนาดใหญ่
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5. ควำมเสี่ยงจำกธุ รกิจของผู้อ อกตรำสำร (Business Risk) ความเสี่ย งจากความสามารถในการบริห ารธุร กิจของ
ผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็ นต้น
6. ควำมเสี่ ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Credit risk หรื อ Default risk) ความเสี่ ยงจากการที่ผู้ ออก
ตราสารหรือผู้ค้าประกัน ตราสารที่กองทุนไปลงทุ นปฏิเสธการชาระเงินต้ นและดอกเบี้ยได้ตามที่ กาหนด หรือชาระไม่ครบ
ตามจานวนที่สัญญาไว้
7. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative Risk) ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่
ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับทีค่ าดการณ์ไว้ ทาให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน
เนื่องจากกองทุนได้ดารงสถานะเปิ ดรับความเสี่ยง(Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยง
จากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้ นหาก
การพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทาให้ค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึน้ ก็จะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึ น้ ได้
8. ควำมเสี่ ยงจำกกำรบริห ำรกำรลงทุน แบบมุ่ง หวัง ให้ผ ลประกอบกำรสูง กว่ำ ดัชนี ชี้วัด (Active management
risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสิ นใจลงทุน การวิเ คราะห์หลัก ทรัพย์ หรือ กลยุท ธ์การลงทุน ของผู้ จัดการกองทุ นอาจ
ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ย งจำกควำมผันผวนของมูลค่ ำหน่ วยลงทุ น (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ยงที่มูล ค่าของหลักทรัพ ย์
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปัจ จัยภายนอก เช่ น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจั ยทาง
การเมือ งทั้งในและต่า งประเทศ เป็ น ต้น ซึ่ง พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุ น
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ควำมเสี่ย งจำกกำรลงทุน ในตรำสำรของบริ ษัทขนำดเล็ก (Small-Capitalization Securities Risk) การลงทุนใน
ตราสารของบริษัทขนาดเล็กอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารของบริษทั ขนาดใหญ่ที่จัดตั้ งมานาน
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น
รายใดรายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
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2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวีย นการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่ อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้ อ
ขายทรัพ ย์สินของกองทุ น และสะท้อนกลยุทธ์ก ารลงทุน ของผู้จั ดการกองทุนได้ ดียิ่งขึน้ โดยคานวณจากมูลค่า ที่ต่ากว่ า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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