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กองทุนเปิ ดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ (หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า )
KKP ACTIVE EQUITY FUND : KKP ACT EQ-A
Fund Fact Sheet ข้อ มูล ณ ว ันที่ 30 มิถุนายน 2565

Anti-corruption Progress Indicator : ได้ร ับการร ับรอง CAC*
ประเภทของกองทุนรวม : กองทุน รวมตราสารทุน

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ท ี่ไ ม่มีความซ ับซ้อ น (plain product)
2559
ล ักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนท วั่ ไป

ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษ ัทจ ัดการลงทุน (AIMC) : Equity General
ว ัตถุประสงค์ของกองทุน
เพื่อเป็ นทางเลือกสํา หรับ ผู ้ลงทุน ที่ต ้องการลงทุน ระ ยะปาน กลางถึ งระยะ ยาว ที่ต ้องการรับ ผลตอบแทนจาก
การลงทุน ในตราสารทุน ที่มีป ัจ จัย พื้น ฐานดี

ส ัดส่วนการลงทุน (% NAV)
มูล ค่าทรัพย์สิน สุทธิ
มูล ค่าหน่วยลงทุน

39.53
ล ้านบาท
18.6607 บาท

นโยบายการลงทุน
• เน ้นลงทุน ในหลักทรัพย์ป ระเภทตร าสาร ทุน ของบริษ ั ทที่ จดทะเบียน อยู่ในตลาด หลัก ทรั พย์ แห่ งปร ะ เ ทศ
ไ ทยที่ มี ปั จ จั ยพื้ น ฐ าน ที่ ดี และ มี แนวโน ้ม การ เ จริ ญเ ติบ โตสู งใ นร ะ ยะป านกลางถึ งร ะ ยะ ยาว โดยมี
net exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบ ัญชีไ ม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุน อาจล งทุน ใน สั ญญาซื้ อข ายล่ วงหน ้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพใน การบริห าร พ อร์ ต
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งเพื่อการลดความเสี่ ยง (Hedging) ในกรณีที่ด ัช นี
ตลาดหลักทรัพย์ป รับ ตัวลดลง ทั้งนี้ ผู ้จัด การกองทุน จะจัด สัด ส่ วนการล งทุน ใ ห ้เห มาะ สมกับ สภาวก าร ณ์
ในแต่ล ะขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุน ที่ด ีและ กระจ ายค วามเ สี่ย งในการลงทุน
(กองทุน สามาร ถล งทุน ใน ทรั พย์ สิน อื่น ๆ ตามที่ระบุในน โยบ ายการล งทุน ข องกองทุน รวมถึงปร ะ เ ภ ท
หลักทรัพย์ ในรายละเอี ยด โคร งการจัด การกองทุ นและ หนั งสื อชี้ช วน ส่ วนข ้อ มู ล โคร งการ โปรดศึ กษ า
รายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติ ม https://am.kkpfg.com)

Download
Summary Prospectus

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีน โยบายการจ่ายเ งิน ปัน ผล
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
• กองทุน นี้มีระดับ ค วามเ สี่ ยงอยู่ ในร ะดับ 6 (เสี่ยงสูง ) หากพิจารณ าต ามคํ าแนะนํ าเรื่ องการ จัด สร ร ก าร
ลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับ ป ระเ ภ ทผู ้ล งทุน ที่รั บความเ สี่ย งไ ด ้ตั้ งแต่ ระดั บ สู งม า ก
โดยผู ้ลงทุน ต ้องการลงทุน ในระยะกล างถึง ระยะยาว และต ้องการกระจายเงิน ล งทุน ไปล งทุน ในตร าส าร
ทุน ที่มีป ัจจัยพื้น ฐ านและ ผลประ กอบการดี มี แนวโน ้มการ เจริ ญเติบ โต สู ง โดยสามารถรับ ค วามผั น ผ วน
ของราคาหุ ้นที่กองทุน ร วมไปล งทุน ซึ่งอาจจะปรับ ตัวเพิ่ม สู งขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูล ค่า ที่ล งทุ น แล ะ
ทําให ้ขาดทุน ได ้
• ผู ้ลงทุน ที่สามาร ถรับ ค วามเ สี่ ยงจ ากการล งทุน ใน หุ ้น และความผัน ผวนข องร าค าหุ ้น ที่ กองทุน ร ว มไ ป
ลงทุน ซึ่งอาจจะปรับ ตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูล ค่าที่ล งทุน และ ทํ าให ้ขาด ทุน ได ้
• ผู ้ลงทุน ที่ไ ม่ต ้องการล งทุน ในกองทุน ที่มีน โยบายจ่ ายเ งิน ปัน ผล โดยผู ้ลงทุน ต ้องการตัด สิน ใ จซื้ อข าย
หน่วยลงทุน ด ้วยตนเองเมื่อต ้องการ ทํา กําไร
อายุโครงการ
จ านวนเงินทุนของโครงการ
ว ันที่จ ดทะเบียนกองทุน
บริษ ัทจ ัดการและนายทะเบียน
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์

ตราสารทุน ในประเทศ 96.14%
เงินฝาก,บัต รเงินฝาก

หน่วยลงทุน ในประเทศ 2.13%
สิน ทรัพย์และหนี้ส ินอืน
่ -0.51%

: ไม่กําหนด
: 2,000 ล ้านบาท
: 22 กัน ยายน 2554
(เปิด ชนิด หน่วยลงทุน ณ วัน ที่ 13 กัน ยายน 2561)
: บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัทร จํากัด
: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

2.24%

ตราสารทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อ ันดับแรก

%
NAV

1 บริษ ัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)

6.04

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)

4.55

3 บริษ ัท ปูน ซิเมนต์ไ ทย จํากัด (มหาชน) (SCC)

4.44

4 บริษ ัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (CPALL)

4.27

5 บริษ ัท เจริญโภคภัณ ฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF)

4.25

กลุ่มอุตสาหกรรม (sector) 5 อ ันดับแรก

%
NAV

1 พลังงานและสาธารณูป โภค

16.00

ปัจ จ ัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความผัน ผวนของราคาตราสาร (Market risk), ธุรกิจของผู ้ออกตราสาร (Business Risk), ด ้านสภาพคล่อง
ของตราสาร (Liquidity Risk), ความเสี่ยงจากการ เข ้าทํา สั ญญาซื้ อขายล่ว งหน ้า (Leverage risk),
*คุณ สามารถดูข ้อมูล เพิ่มเติมได ้ที่ https://am.kkpfg.com

2 ธนาคาร

10.66

3 อาหารและเครื่องดื่ม

9.15

4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

8.82

คาเตือ น
• การลงทุน มีค วามเ สี่ย ง ผู ้ลงทุน ควรทําความเข ้าใ จลักษ ณะ สิน ค ้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเ สี่ ยง
ก่อนการตัด สิน ใจลงทุน
• ผลการดําเนิน งานในอดีต ของกองทุน รวมมิไ ด ้เป็ นสิ่ง ยืน ยัน ถึ งผลการดําเนิน งานในอนาคต
• กองทุน อาจลงทุน ในสั ญญาซื้อขายล่ว งหน ้า ดังนั้น กองทุน จึงมีค วามเ สี่ย งมากกว่า กองทุน รวมอื่น
• ผลตอบแทนและผลการดําเนิน งานจ ากการ ซื้อ กร มธรร ม์ป ระ กัน ชีวิต ค วบการล งทุน อาจมีค วามแต กต่ าง
กับ การซื้อหน่ วยล งทุน ข องกองทุน นี้ เ พีย งอย่ างเดี ยว เนื่องจากการคิด ค่ าใ ช ้จ่ ายและค่ าธ รร มเ นี ย มที่
แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขที่บ ริษ ัทจัด การ และบริษ ัทประกัน ชีวิต กําหนด
• ผู ้ลงทุน ควรศึกษารายล ะเ อียดใน เอกสารประ กอบ การขายกร มธรร ม์ป ร ะกัน ชี วิต ควบการล งทุน ก่ อน การ
ตัด สิน ใจลงทุน ทั้งนี้การซื้อขายกรมธ รรม์ ประ กัน ชีวิต ค วบหน่ วยล งทุน อาจ มีข ้อกํ าหนด และวิธีป ฏิบ ัต ิ ที่
แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุน เ พีย งอย่า งเดีย ว
• กรณีผ ู ้ลงทุน ที่ ซื้ อกร มธ รร ม์ป ระ กัน ชี วิต ค วบการล งทุน จ ะได ้รับ เ งิน ค่ าข ายคืน หน่ วยล งทุ นจ ากบ ริ ษั ท
ประกัน ชีวิต ภายใน 5 วัน ทําการนั บ แต่ วัน รั บ ซื้ อคืน หน่ วยล งทุน หรือเป็ นไปตามเ กณ ฑ์ ที่ สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับ ตลาด ทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข ้อง ประกาศกําหนด หรือที่เห็น ชอบให ้ดําเนิน การเป็ นอย่า งอื่น ได ้ โดยมีวิธีการชําระเงิน ค่าขายคื น
หน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามที่บ ริษ ัทประกัน ชีวิต กํา หนดไว้ในกร มธรรม์ป ระ กัน ชีวิต ควบหน่ วยล งทุน
• โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่น ได ้ในหนังสื อชี้ช วน ส่วนข ้อมูล กองทุน รวม

5 พาณิช ย์

7.73
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กาหนดการซื้อ -ขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อ ยละของมูลค่าทร ัพย์สินของกองทุน**) (รวมVAT)

การเสนอขายหน่วยลงทุน
มูล ค่าขั้น ตํ่าของการซื้อหน่วยลงทุน
การรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก

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

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า
มูลค่า/จํานวนหน่ วยลงทุนขั้นตํ่าการรับซื้ อคืน
มูล ค่า/จํานวนหน่วยลงทุน คงเหลือขั้น ตํ่า
ระยะเวลาการรับ เงิน ค่าขายคืน

:
:
:
:

ค่าธรรมเนียมการจัด การ
:
ไม่เกิน 2.675% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 2.00%)
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
:
ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.0214%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
:
ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.1%)
ค่าธรรมเนียมและค่ าใช ้จ่ ายทั้ งหมดที่ เรี ยกเก็บ ร ้อยละ 2.124 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 - 31 ส.ค. 64)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือ ผู้ถือ หน่วยลงทุน (ร้อ ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(รวมVAT)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
:
ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน 0.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน
:
ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก
:
ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)

: ทุกวัน ทําการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

T = วัน ทําการซื้อขาย

ทุกวัน ทําการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ปัจจุบ ัน T+2 เฉพาะบัญชีรับ เงิน
ค่าขายคืน หน่วยลงทุน ของ KKP Bank, SCB,
BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai,
LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค
T+2 สําหรับ บัญชีธนาคารอื่น นอกเหนือจ ากที่ระบุ
ข ้างต ้น (รายละเอียดอาจมีก ารเปลี่ยนแปล ง)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า

ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบ ัน 0.50%)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 500 บาท ต่อ 1 รายการ
(ปัจจุบ ัน 50 บาทต่อ 1 รายการ)
**มูล ค่าทรัพย์สิน ของกองทุน หมายถึง มูล ค่าทรัพย์สิน ทั้งหมด หักด ้วยมูล ค่าหนี้สิน ทั้งหมด เว้น
แต่ค ่าธรรมเนียมการจัด การ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ผลการดาเนินการในอดีต1 ข้อ มูล ณ ว ันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประเภทกองทุน ตามสมาค มบริษ ัทจัด การล งทุน (AIMC) : Equity General
Year to
3 เดือ น
Date

6 เดือ น

กองทุน รวม

0.28%

-4.02%

0.28%

ตัวชี้วัด 3

-3.83%

-6.81% -3.83%
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ตัว วี้ ั

10

Cumulative return (%)

0

ความผัน ผวน
ของผลการ
ดําเนิน งาน2
ความผัน ผวน
ของตัวชี้วัด 2

-10
-20
-30

3 ปี 2

5 ปี 2

10 ปี 2

ตังแต่
้
จ ัดตัง้
กองทุน2

10.26% 2.19%

N/A

N/A

1.69%

1.52%

-0.28%

N/A

N/A

1.19%

11.93% 11.97% 11.93%

11.84% 19.46%

N/A

N/A

18.07%

12.31% 12.64% 12.31%

11.68% 19.75%

N/A

N/A

18.23%

1 ปี 2

ผลการดําเนิน งานตามปีปฏิทิน4 (%ต่อปี)

-40

2555 2556 2557 2558 2559 2560

-50

2561

2562

2563

2564

กองทุนรวม

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-9.07% -0.40% -5.29% 23.94%

ตัวชี้วัด3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-6.49%

4.27%

-5.23% 17.67%

ความผันผวนของผล
เอกสารการวัด ผลการดํ าเนิน งานของกองทุน ร วมฉบับ นี้ ได ้จัด ทําตามมาตรฐาน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A 14.94% 10.33% 29.15% 12.05%
การดําเนินงาน
การวัด ผลการดําเนิน งานของกองทุน ร วมข องสมาคมบริษ ั ทจัด การล งทุน
2
ความผั
น
ผวนของ
% ต่อปี
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A 13.96% 9.41% 29.92% 12.05%
ตัวชี้วัด
3 ตัวชี้วัด : ดัช นีผ ลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)
4
หากกองทุน รวมมีผ ลการดําเนิน งานตั้งแต่ วัน ที่จด ทะเบียน ทรั พย์ สิน กองทุน รวมหรื อวัน ที่เปิด เสน อขายชนิด หน่ว ยลงทุน ไม่ค รบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการดําเนิน งานของปีป ฏิทิน แรกตั้ งแต่ วัน ที่
กองทุน รวมจดทะเบียนทรั พย์ สิน กองทุน ร วมหรื อวัน ที่เปิด เ สนอขายชนิด หน่วยลงทุน จนถึ งวัน ทํา การสุด ท้า ยของปีป ฏิทิน แร ก
5
หากกองทุน รวมมีผ ลการดําเนิน งานในปีที่เลิก กองทุน ไม่ค รบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการดําเนิน งานของปีป ฏิทิน สุด ท้ายตั้ง แต่วัน ทํ าการ สุด ท้ายขอ งปีป ฏิทิน ก่อนหน ้าจนถึ งวัน ที่เลิก กองทุน
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 General

-4.40

-5.73

-4.40

1.01

-1.61

0.98

4.52

17.50

-12.30

2.69

-9.61

19.03

คาเตือ น : การลงทุน มีค วามเสี่ ยง ผู ้ลงทุน ควรทําความเข ้าใจลักษณะ สิน ค ้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อน การตัด สิน ใจลงทุน , ผลการดําเนิน งานในอดีต ของกองทุน ร วมมิไ ด ้เป็ นสิ่ง ยืน ยัน
ถึงผลการดําเนิน งานในอนาคต, กองทุน อาจลงทุน ในสั ญญาซื้ อขายล่ว งหน ้า ดังนั้น กองทุน จึงมีค วามเ สี่ย งมากก ว่า กองทุน รวมอื่น , โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่น ได ้ในหนังสื อชี้ช วนส่ วนข ้อมูล
กองทุน รวม
สถานที่ติดต่อ ซื้อ – ขายหน่วยลงทุน หรือ ขอร ับหนังสือ ชี้ช วน : บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัทร จํากัด 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 การขายหรือรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน อื่น ที่ไ ด ้รับ การ แต่งตั้ง
*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบ ัต ิข องภาคเ อกชนไทยในการต่อต ้าน การ ทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร
จากัดมีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ
: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้
KKP ACTIVE EQUITY FUND
KKP ACT EQ
(หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ : KKP ACT EQ-A)
กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่นภำยใต้บลจ.เดียวกัน
(Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน

เน้ น ลงทุ น ในหลั ก ทรัพ ย์ ป ระเภทตราสารทุ น ของบริ ษั ทที่ จ ดทะเบี ย นอยู่ ใ นตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทยที่ มี
ปัจจัยพื้ นฐานที่ ดีและมี แนวโน้ มการเจริญเติ บโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมี net exposure ในตราสารทุ น
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุน อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน รวม ซึ่ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริ ษัทจัด การ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ ยรอบปี
บัญชีไม่ เกินร้อ ยละ 20 ของมูล ค่าทรั พย์สิน สุทธิของกองทุ น โดยการลงทุน ในหน่วยลงทุนดั งกล่า วต้องอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทั้ งนี้ กองทุ น
ปลายทางจะไม่ สามารถลงทุน ย้อ นกลั บในกองทุ นต้ นทาง (Circle investment) และกองทุ นปลายทางจะไม่ สามารถ
ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ใน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม
https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร?
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
• กองทุ นนี้มีร ะดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ

6 (เสี่ย งสูง) หากพิ จารณาตามคาแนะน าเรื่องการจั ดสรรการลงทุน (Basic
Asset Allocation) จะเหมาะกับประเภทผู้ ลงทุน ที่รับ ความเสี่ยงได้ตั้งแต่ ระดับ สูงมาก โดยผู้ลงทุ นต้องการกระจาย
เงินลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง โดยสามารถรับ
ความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุ นรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัว เพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามู ลค่าที่ลงทุนและ
ทาให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุน ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึง ระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และความผันผวน
ของของมูลค่าหน่วยลงทุนได้
• ผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล โดยผู้ลงทุนต้องการตัด สินใจซื้อขายหน่วยลงทุนด้ว ย
ตนเองเมื่อต้องการทากาไร

2

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร?
• ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
•

อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนตราสารทุน เน้นลงทุนในหุ้นเป็นหลัก ดังนั้นมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ จึงอาจมีการผั น ผวน
ขึ้นลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจทาให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้
• กองทุ น มี ก ารบริ ห ารเชิ ง รุ ก จึ ง มี ค วาม เสี่ ย งจากการลงทุ น แบบมุ่ งห วัง ให้ ผ ลป ระกอบ การสู ง กว่ า ดั ช นี ชี้ วั ด (Active
management risk) ความเสี่ย งจากการที่ การตัดสิ นใจลงทุน การวิเคราะห์ห ลัก ทรัพ ย์ หรือ กลยุ ทธ์ การลงทุ นของผู้จัด การ
กองทุนทีอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
• กองทุนนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยผู้ลงทุนต้องใช้การตัดสินใจซือ้ ขายหน่วยลงทุนด้วยตนเองเมื่อต้องการทากาไร
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซงึ่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนอาจมี ค วาม
เสี่ยงมากว่ากองทุนรวมที่ ลงทุนในหลั กทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่ องจากใช้เงิ นลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสู ง
กว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
• กองทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิภาพการบริหารการลงทุ น (Efficient portfolio management)
กองทุนจึ งมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ ลงทุนในหลักทรั พย์อ้างอิ งโดยตรง เนื่องจากใช้เงิ นลงทุน ในจานวนที่น้อยกว่าจึง มี
กาไร/ขาดทุ นสูงกว่าการลงทุน ในหลักทรั พย์อ้า งอิงโดยตรง จึงเหมาะกั บผู้ที่ ต้องการผลตอบแทนสูง และรั บความเสี่ย งได้สู ง
ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแล
ของบริษั ทจัด การเพิ่มเติม ตั้งแต่ วัน ทาการที่บ ริษั ทจัด การกาหนด โดยบริษัท จัด การจะเปิ ดเผยการไม่รั บเปิ ดบัญ ชีก องทุ น
ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/
หรือตามวิธี การอื่น ใดที่ บริษัท จัดการกาหนด ทั้ งนี้ ผู้ ถือหน่ วยลงทุนที่ ได้เปิด บัญชี กองทุ นไว้กั บบริษั ทจัด การก่ อนหน้ าวัน ที่
บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่ าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษั ท
จัดการอาจใช้ ดุลยพินิ จในการเลิ กกองทุน รวม และอาจยกเลิกค าสั่ งซื้อ ขายหน่วยลงทุน ที่ได้ รับ ไว้แ ล้ว หรือ หยุดรั บค าสั่ ง
ดังกล่าวได้
3

สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง อาจได้รับเงิ น
คืนมากกว่ าหรือน้อ ยกว่ามูล ค่าเบี้ยประกันส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุน รวม และอาจได้รับ ชาระเงิน ค่าขายคื นหน่วยลงทุนล่าช้ า
กว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• กองทุ นรวมเป็นนิ ติบุค คลแยกต่า งหากจากบริษัท ประกั นชีวิต และบริษัท จัดการ ซึ่ง ผลการดาเนินงานของกองทุ นรวมไม่ไ ด้
ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษทั จัดการ รวมถึงบริษัทประกันชีวิตและบริษทั
จัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์
• เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีข้อกาหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ต่างๆ แตกต่าง ไปจากการซื้อ
ขายกองทุ นเพีย งอย่างเดี ยว ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่กั บ เงื่อ นไขที่ บริษั ท จัด กา ร และบริษั ท ประกัน ชี วิตก าหนด ผู้ ลงทุน จึง ต้อ งศึก ษา
รายละเอียดของกรมธรรม์ประกั นชีวิตควบการลงทุนนั้นให้เข้า ใจก่อนตัดสินใจ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอาประกันภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายกรมธรรม์ ข้อมูลผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการ
ซื้อกรมธรรม์ประกัน ชี วิตควบการลงทุน หนังสือชี้ชวนของกองทุนและข้ อมูลกองทุ นที่ผู้ลงทุน สนใจลงทุ น ได้ที่บริ ษัทประกั น
ชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
• เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุนของกองทุน
นั้น ๆ โดยกองทุนรวมไม่ได้ค้าประกันทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิ ต
ควบการลงทุน ในทุ กกรณีเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมอาจมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
เปลี่ยนแปลงตามผลการดาเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกั นชีวิตควบการลงทุนเลือ ก
ลงทุน โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า เงิ น
ลงทุนเริ่มแรกก็ได้
• ผลตอบแทนและผลการดาเนินงานจากการซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้เพีย งอย่างเดียว อัน เนื่องมาจากการคิดค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ แตกต่า งกัน หรื อ เงื่อนไขที่บริษั ทจัดการ
และบริษัทประกันชีวิตกาหนด
• หากผู้ลงทุ น/ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ ซื้อกรมธรรม์ประกัน ชีวิตควบการลงทุนมี เรื่องต้องการร้องเรีย นต้องแจ้ง ต่อบริษัทประกันชีวิ ต
ที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงานที่มีอานาจกาหนด
• ในการขอมติของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดกาจะจัดส่งประเด็น
ในการขอมติ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิ ตจะส่งต่อให้แก่ผู้ เอาประกัน ภัยที่เป็นผู้ถื อ
หน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และหลังจากที่บริษทั ประกันชีวิตได้รวบรวมมติของผู้เอาประกันภัย แล้ ว
บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดการทราบภายในระยะเวลาตามที่ตกลงกัน
• ผู้ลงทุน สามารถลงทุน ในกองทุ นนี้ ในรูปแบบของกรมธรรม์ ประกัน ชีวิต ควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดย
ติดต่อบริษั ทประกัน ชีวิตที่เกี่ ยวข้อง ทั้ งนี้การซื้อ ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบัติ ที่
แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
• กรณี ผู้ ลงทุน ที่ ซื้อ กรมธรรม์ป ระกัน ชีวิ ต ควบการลงทุน จะได้ รับ เงิน ค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ นจากบริ ษั ทประกัน ชีวิ ตภายใน
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5 วันท าการนับแต่วันรั บซื้อ คืนหน่ วยลงทุน หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากั บ
ตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือ ที่เห็นชอบให้ดาเนินการเป็ นอย่ า ง
อื่นได้ โดยมีวิ ธีการชาระเงิน ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บ ริษัทประกันชี วิตกาหนดไว้ ในกรมธรรม์ป ระกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน
สำหรับกำรแบ่งหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจั ดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุ น
ที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนีย้ ังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น การแบ่ ง
หน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรั บผิด (liability) ของกองทุ นที่มีต่ อบุคคลภายนอกแยกออกจากกั น
ตามชนิดของหน่ว ยลงทุน โดยทรัพย์ สินทั้ งหมดของกองทุนจะอยู่ภ ายใต้ ความผูกพัน รับผิด ต่อบุค คลภายนอกตามสั ญญา
ข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื่น ๆ และหรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ ังไม่เปิดให้บริการ
เพิ่มเติม โดยการแบ่ งหน่ วยลงทุน ออกเป็นชนิดต่ าง ๆ จะเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ ยวข้อ งประกาศ
กาหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แ ตกต่างกันในรายละเอีย ด โดยบริษั ท
จัดการจะแจ้ งรายละเอีย ดการให้บริก ารดังกล่าวล่ วงหน้าไม่น้อ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการ
ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็ บไซต์ของบริษัท
จัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการเรีย กเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุ นการสับ เปลี่ยนหน่ว ย
ลงทุ น ในแต่ ละชนิ ดหน่ วยลงทุน กับ ผู้ล งทุ น แต่ ละกลุ่ มไม่เท่ า กัน โดยจะประกาศ ณ ที่ ท าการของบริษั ทจั ดการและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็ บไซต์ของบริษัทจัดการ
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล กองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ ต่า
 5%
5-10%
10-15%
ดาเนินงาน (SD)

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

สูง

15-25%

>25%
สูง

ต่า

large cap

general

mid/small

sector

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม

สูง

ต่า

ต่า
ความเสี่ยงจากการลงทุน
กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
ใดอุตสาหกรรมหนึง่

 10%

10 – 20%

20 -50%

50 – 80%

 80%

สูง

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)
% NAV
ธนาคาร 12.56%

พาณิชย์ 11.12%
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 6.59%

พลังงานและ
สาธารณูปโภค 16.56%

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
3.05%
หน่วยลงทุนในประเทศ
0.45%

เงินทุนและหลักทรัพย์
5.69%

หุ้นกลุ่มอื่นๆ เช่น อาหาร
และเครื่องดื่ม ปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
44.28%

สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-0.32%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) (TTB)
2 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (SCC)
3 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (ADVANC)
4 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) (AEONTS)
5 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (CPALL)

% ของ NAV
5.83
4.82
4.37
4.01
3.97

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
6.0000

สูงสุดไม่เกิน 4.8150

5.0000

สูงสุดไม่เกิน 4.8150

4.0000

3.0000
2.0000

สูงสุดไม่เกิน 2.6750
2.1254

2.0000
สูงสุดไม่เกิน 0.1070 สูงสุดไม่เกิน 0.5350

1.0000

0.0214

0.0000
การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

0.1000
นายทะเบียน

0.0040
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย1,2 (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

สูงสุดไม่เกิน
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 1.00

เก็บจริง
0.50
ปัจจุบันยกเว้น

ไม่เกิน 1.00
0.50
ไม่เกิน 1.00
ปัจจุบันยกเว้น
ไม่เกิน 500 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุน
ปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และ
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้าซ้อนกัน
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน
ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฎิทิน1, 2, 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
23.94%
17.67%

30.00%

25.00%
20.00%
15.00%

4.27%

10.00%

5.00%

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด

-10.00%
-15.00%
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

-5.29%
-5.23%

-5.00%

-0.40%

0.00%

-9.07%
-6.49%

•

2563

2564

หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
หากกองทุน รวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันจัด ตั้งกองทุน รวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3
ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

• กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -42.84%
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 18.82% ต่อปี
• ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity General

9

• ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Year to Date 3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2,4
1.87%
2.57%

23.94%
6.24%
9.95%
23.94%
5.32%
N/A
N/A
กองทุนรวม
17.67%
3.41%
5.56%
17.67%
5.14%
N/A
N/A
ตัวชี้วัด 3
ความผันผวนของผล 12.05%
11.19%
11.76% 12.05% 19.16%
N/A
N/A
18.82%
การดาเนินงาน2
ความผันผวนของ 12.05%
10.32%
11.06% 12.05% 19.38%
N/A
N/A
18.95%
ตัวชี้วัด 2
หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)
4
เปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุน วันที่ 13 กันยายน 2561

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Return (%)
Standard Deviation (%)
3M
6M
1Y
3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y
5Y
5th Percentile 10.57 11.87 32.44 10.60 6.87 8.86 8.02 8.73 9.56 14.69 13.38
25th Percentile 5.17 7.25 22.47 4.91 3.71 7.72 10.41 10.90 11.62 19.02 16.04
Equity General 50th Percentile 3.64 5.40 17.54 2.52 2.45 6.56 11.29 11.54 12.15 19.71 16.79
75th Percentile 2.40 3.43 15.24 1.03 0.97 5.65 11.84 12.18 12.86 20.62 17.68
95th Percentile 0.87 1.36 7.85 -2.75 -1.30 3.54 12.86 14.22 14.81 22.68 20.12
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ
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
AIMC Category Peer Percentile

10Y
11.88
15.14
15.66
16.19
17.37

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีล่ งทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน้
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
22 กันยายน 2554 (เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561)
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ปัจจุบัน T+2 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB,
CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนาฝากเช็ค
T+2 สาหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุข้างต้น
(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))
T = วันทาการซื้อขาย
หมายเหตุ: ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิ ด
หน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณสุราช เซที, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 10 มิถุนายน 2559
คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 4 มกราคม 2565
1.47 เท่า
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ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์ : 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ : 0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที 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
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2626-7777, 0-2626-7778
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-5100
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-102
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 1240

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด
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โทรศัพท์ : 02-061-9621
• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด โทรศัพท์ : 0-2508-1567
และ/หรือ ผู้สนั บสนุ นการขายหรือ รับซื้ อคืน หน่ วยลงทุนที่ บริษั ทจั ดการแต่ง ตั้ง รวมถึ งช่อ งทาง
การบริก ารอื่นที่ บริษัท จัดการกาหนด เช่น บริการธุ รกรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์ อาทิ ช่องทางการ
บริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รับเปิดบัญชี
กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ
ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัท
จัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับ เปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัท
จัดการได้ตามปกติ
ติดต่อสอบถามรับหนังสือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ชี้ชวน/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
ผู้ล งทุน สามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และรั บ หนัง สื อ ชี้ช วนและโครงการและข้อ ผู ก พั น
ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้
ความขัดแย้งทาง
(Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ผลประโยชน์
ระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบาย
การลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ งกองทุนรวมต้นทาง
และกองทุนรวมปลายทาง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของ
ต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อ
ครัง้ ถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
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ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ข้อมูลอื่น ๆ

•

ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

บริ ษั ทจั ด การขอสงวนสิ ท ธิที่ จ ะไม่ เสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ น กับ หรือ เพื่ อ ประโยชน์
ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ที่มีถิ่นฐานอยู่ใ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อ ยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่ ว นซึ่ ง จั ด ให้ มีขึ้ น
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
• บริษ ัทจั ดการจะเป็นผู้ ดาเนิน การตามพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองข้ อมูลส่ว นบุคคล (และที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) ในส่ว นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม (ถ้ ามี) ทั้งนี้ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะกาหนด
เป็นอย่างอื่น
• ผู้ลงทุน/ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน รับทราบนโยบายความเป็นส่ วนตั วของบริษ ัท (Privacy Notice) ที่
บริษัทได้แจ้งผ่าน 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 วยลงทุนที่ เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษั ทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมู ลในหนังสือชี้ ชวนส่ วนสรุปข้อมู ล
สาคั ญ ณ วั นที่ 17 พฤษภาคม 2565 แล้ วด้ วยความระมัดระวั งในฐานะผู้รั บผิ ดชอบในการดาเนิ นการของกองทุ น
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรกำรลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด
(Active management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสิ นใจลงทุน การวิเคราะห์ห ลักทรั พย์ หรื อกลยุ ทธ์การ
ลงทุน ของผู้จัดการกองทุนอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Credit risk หรือ Default risk)
ความเสี่ยงจากการทีผ่ ู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกันตราสารทีก่ องทุนไปลงทุนปฏิเสธการชาระเงินต้นและดอกเบี้ ย
ได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
3. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market risk)
ความเสี่ยงที่เกิ ดจากความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุ นถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น
4. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
ความเสี่ ยงจากการที่ ต ราสารที่ ก องทุ น ถื อ อยู่ นั้ น ขาดสภาพคล่ อ ง โดยการซื้ อขายเปลี่ ยนมื อ ของตราสาร
มีจานวนครั้ง และปริมาณน้อย กองทุน จึงอาจขายตราสารไม่ได้ใ นช่วงเวลาที่ ต้องการ หรือ อาจไม่ได้ราคาตาม
ที่ต้องการ
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5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative)
ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ ที่ตราสารอนุ พันธ์นั้นอ้า งอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกั บ
ที่ค าดการณ์ไ ว้ ท าให้ก องทุน รับ รู้ผลขาดทุ น เนื่อ งจากกองทุน ได้ ดารงสถานะเปิด รับ ความเสี่ย ง (Exposure)
จากการพิจารณาลงทุ นในตราสารอนุพัน ธ์ และความเสี่ยงจากการที่ ตราสารอนุพั นธ์บางประเภทมีความเสี่ย ง
มากกว่ าการลงทุน ตามปกติ ในหลัก ทรัพ ย์ อ้า งอิ ง ดัง นั้น หากการพิ จารณาลงทุน ในตราสารอนุ พั นธ์ ทาให้
ค่าความเสี่ยงสุ ทธิ (Net Exposure) ของพอร์ ตการลงทุนเพิ่ มขึ้น ก็ จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีค วามผั น
ผวนมากขึ้นได้
6. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)
ความเสี่ย งจากความสามารถในการบริ หารธุรกิ จของผู้อ อกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และ
ผลการดาเนินงาน เป็นต้น
7. ควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยฐำนเงินลงทุน (Leverage risk) กรณีที่มีกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในออปชั่นที่ซื้อขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสัญญาฟิวเจอร์ส ซึ่งกองทุ น
รวมสามารถลงทุน ได้โดยการวางเงินประกั น (Margin) เพื่ อป้อ งกัน การไม่ ปฏิ บัติต ามสัญ ญา โดยการวางเงิ น
ประกันเพียงเล็กน้อยสามารถลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ เช่น ตลาดอาจกาหนดให้วางเงินประกันเพียง 5%
ของมูลค่าสัญญาส่ งผลให้อัตราผลตอบแทน (กาไร/ขาดทุน) เกิดขึ้นในอัต ราที่สูงได้เมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุ น
ซึ่งในการณี ที่กองทุน คาดการณ์ ถูกต้ อง การวางเงิน ประกั นเพีย งเล็ก น้อย กองทุนก็ จะได้ กาไรเป็นจ านวนมาก
แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ากองทุนคาดการณ์ผิดการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็นจานวน
มากได้เช่นกัน

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ย งจำกควำมผั นผวนของมู ลค่ ำหน่วยลงทุ น (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ย งที่ มูล ค่าของหลั กทรัพ ย์
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรื อลดลงจากปัจ จัยภายนอก เช่ น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจั ยทาง
การเมือ งทั้งในและต่ างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจ ารณาได้จากค่ า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุ น
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุ กตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุ น
แบบกระจุ กตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่ สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภ าระผูกพั นตามตราสารหรือ สัญญานั้ น รายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงิน ฝากหรื อตราสารเทีย บเท่า เงิน ฝากที่ ผู้รับ ฝากหรือ ผู้อ อกตราสารที่ มีก ารจั ดอั นดั บความน่ าเชื่ อถื อ อยู่ในอัน ดั บ
ที่สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวีย นการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่ อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้ อ
ขายทรัพ ย์สินของกองทุ น และสะท้อนกลยุทธ์ก ารลงทุน ของผู้จั ดการกองทุนได้ ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่า ที่ต่ากว่ า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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