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

Anti-corruption Progress Indicator : ได้ร ับการร ับรอง CAC*
ประเภทของกองทุนรวม : กองทุน รวมเพื่อการออม กองทุน รวมตราสาร ทุน
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
นโยบายการลงทุน
• เน ้น ลงทุ นใน หลั กทรั พย์ป ระเ ภทตราสารทุ นข องบ ริษ ัท ที่จ ดทะเบีย นอยู่ใน ตลาดห ลักทรัพย์ แห่ งปร ะเทศ
ไท ยที่ มี ปั จ จั ยพื้ น ฐ าน ที่ ดี แล ะ มีแ น วโน ้ม การเ จ ริ ญเ ติ บ โต สู งใ น ร ะ ยะป าน กล างถึ งระ ยะ ยาว โด ยมี
net exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบ ัญชีไ ม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุ น อาจ ลงทุ นใ น สัญ ญาซื้ อข ายล่ว งห น ้า (Derivatives) เพื่ อเ พิ่ม ป ระ สิท ธิ ภ าพใน การ บริ ห าร พอร์ ต
การ ล งทุ น (Efficient Portfolio Management) รวมทั้ งเ พื่อ การล ด ความเสี่ ยง (Hedging) ใน กร ณี ที่ด ั ช นี
ตลาดห ลักทรัพ ย์ป รับ ตั วล ดลง ทั้ง นี้ ผู ้จัด การ กองทุน จะจั ดสั ดส่ วนการล งทุ นให ้เหมาะสมกั บ สภ าวการ ณ์
ในแต่ล ะขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุน ที่ด ีและ กระจ ายค วามเ สี่ย งในการลงทุน
(กองทุ น สามาร ถล งทุ น ใ น ทรัพ ย์ สิ น อื่น ๆ ต ามที่ ร ะบุ ใ น น โยบ ายการล งทุ น ข องกองทุ น รวมถึง ป ระ เ ภ ท
หลั กทรัพ ย์ ใ น รายล ะ เอี ยดโค รงการ จัด การ กองทุ น แล ะ ห นัง สื อชี้ ช วนส่ วนข ้อ มู ล โค รงการ โป รด ศึ กษ า
รายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติ ม https://am.kkpfg.com)

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

ส ัดส่วนการลงทุน (% NAV)
มูล ค่าทรัพย์สิน สุทธิ
มูล ค่าหน่วยลงทุน

30.29 ล ้านบาท
18.1584 บาท

Download
Summary Prospectus

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
• ไม่มีน โยบายจ่ายเงิน ปัน ผล
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
• กองทุ นนี้ มีระ ดับ ค วามเสี่ยงอยู่ใ นระ ดับ 6 (เ สี่ยงสูง) หากพิจารณาตามคําแนะนํ าเรื่อ งการจัด สรร การล งทุ น
(Basic Asset Allocation) จ ะเห มาะกั บป ระเภ ทผู ้ล งทุน ที่รับ ความเสี่ ยงได ้ต ั้งแต่ระ ดับ สู งมาก โด ยผู ้ล งทุ น
ต ้อ งการ ล งทุ น ใน ร ะ ยะ กล างถึ ง ร ะ ยะยาว แล ะ ต ้อ งการ กร ะ จ ายเ งิน ล งทุ น ไป ล งทุ น ใน ต ราสารทุ น
ที่มี ปั จ จัย พื้ น ฐาน แล ะ ผล ป ร ะกอบการดี มี แน วโน ้มการ เจ ริ ญเติ บ โต สู ง โด ยสามาร ถรั บ ค วามผั น ผ วน
ของร าคาหุ ้น ที่ กองทุ น รวมไ ป ลงทุ น ซึ่ งอาจ จ ะป รั บตั วเพิ่ มสู งขึ้น หรื อลด ล งจ น ตํ่ ากว่า มู ลค่ าที่ล งทุ น
และทําให ้ขาดทุน ได ้
• ผู ้ลงทุ นที่ส ามารถรับ ความเสี่ย งจากการล งทุน ในหุ ้น แล ะความผัน ผวน ของราคาหุ ้นที่ กองทุ นรวมไป ลงทุ น
ซึ่งอาจจะปรับ ตัวเพิ่มสู งขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูล ค่าที่ล งทุน และทํ าให ้ข าดทุน ได ้
• ผู ้ล งทุ นที่ ลงทุน ใน หน่ วยลงทุน ช นิด เพื่ อการออม (SSF) ต ้องสามารถรับ ความเสี่ย งจ ากการ ลงทุน ใน หุ ้น
รวมถึ งความผั นผวนข องมูล ค่า หน่ว ยลงทุน ไ ด ้ และต ้องล งทุน ต่อ เนื่องระยะยาวตามที่กฎ หมายที่ เกี่ยวข ้อ ง
แล ะ/ห รือ ป ระ มวล รั ษฎ ากรกํ าห น ด ซึ่ง ผู ้ล งทุ น จะ มีภ าร ะผู กพั นที่ จ ะต ้องปฏิ บั ติต ามเงื่ อน ไข และ วิธี การ
ที่กํ าห น ด ไว้ใน กฎห มายภาษี อากร ผู ้ล งทุ น ข องห น่ว ยล งทุน ช นิ ดเ พื่อ การ ออมพิ เ ศษ จ ะไ ม่ ได ้รับ สิ ทธิ
ประโยชน์ท างภาษีหากไม่ป ฏิบ ัต ิ ตามเงื่ อนไ ขการ ลงทุน และจ ะต ้องคืน สิ ทธิป ระโยช น์ทางภาษี ที่เคยได ้รั บ
ภ ายใ น กํ าห น ด เ วล าที่ กฎ ห มายที่ เ กี่ ยวข ้อ งกํ าห น ด มิ ฉ ะนั้ น จะ ต ้อ งชํ าร ะเ งิ น เพิ่ มแล ะ ห รื อเ บี้ ยป รั บ
ตามประมวลรัษ ฎากร (ถ้ามี)
อายุโครงการ

: ไม่กําหนด

จ านวนเงินทุนของโครงการ

: 2,000 ล ้านบาท

ว ันที่จ ดทะเบียนกองทุน

: 22 กัน ยายน 2554 (เปิด ชนิด หน่วยลงทุน ณ วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2563)

บริษ ัทจ ัดการและนายทะเบียน
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์

ตราสารทุน ในประเทศ 96.14%
เงินฝาก,บัต รเงินฝาก

2.24%

หน่วยลงทุน ในประเทศ 2.13%
สิน ทรัพย์และหนี้ส ินอืน
่ -0.51%

ตราสารทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อ ันดับแรก

%
NAV

: บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัทร จํากัด

1 บริษ ัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)

6.04

: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

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

2 ธนาคาร

10.66

3 อาหารและเครื่องดื่ม

9.15

4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

8.82

5 พาณิช ย์

7.73

ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

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
คาเตือ น
• การ ลงทุ นมี ความเสี่ย ง ผู ้ล งทุ น ควรศึ กษ าข ้อมู ล แล ะคู่ มือ การล งทุ นใ น กองทุ นร วมเพื่อ การออมก่อ น การ
ตัด สิน ใจ ลงทุน ร วมทั้ง สอบถามแล ะข อรั บคู่ มือ การล งทุ นใ นกองทุน รวมเ พื่อ การออมไ ด ้ที่บ ริษ ั ทจั ด การ
หรือ ผู ้สนับ สนุน การขายหรือรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน อื่น ที่ไ ด ้รับ การ แต่งตั้ง
• ผู ้ลงทุน ไม่สามารถนําหน่วยล งทุน ชนิด เพื่ อการ ออมไปจํา หน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ นประกัน ได ้
• 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
• โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่น ได ้ในหนั งสื อชี้ช วน ส่วนข ้อมูล กองทุน รวม
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กาหนดการซื้อ -ขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อ ยละของมูลค่าทร ัพย์สินของกองทุน**) (รวมVAT)

การเสนอขายหน่วยลงทุน
มูล ค่าขั้น ตํ่าของการซื้อหน่วยลงทุน
การรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียมการจัด การ
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมและค่ าใช ้จ่ ายทั้ งหมดที่ เรี ยกเก็บ

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก

: ทุกวัน ทําการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือ ผู้ถือ หน่วยลงทุน
(รวมVAT)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า
มูล ค่า/จํานวนหน่วยลงทุน ขั้น ตํ่าการรับ ซื้ อคืน
มูล ค่า/จํานวนหน่วยลงทุน คงเหลือขั้น ตํ่า
ระยะเวลาการรับ เงิน ค่าขายคืน

:
:
:
:

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

T = วัน ทําการซื้อขาย

ทุกวัน ทําการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ปัจจุบ ัน T+2 เฉพาะบัญชี
รับ เงิน ค่าขายคืน หน่วยลงทุน ของ KKP Bank,
SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB
Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/
นําส่งเช็ค T+2 สําหรับ บัญชีธนาคารอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุข ้างต ้น (รายละเอียดอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง)

: ไม่เกิน 2.675% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 2.00%)
: ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.0214%)
: ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.1%)
ร ้อยละ 2.125 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 - 31 ส.ค. 64)

: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)
: ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)

: ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)
ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)
: ไม่เกิน 500 บาท ต่อ 1 รายการ
(ปัจจุบ ัน ยกเว้น)
**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 6 เดือ น
1 ปี 2
Date
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กองทุน รวม

ตัว วี้ ั
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ตัวชี้วัด
ความผัน ผวน
ของผลการ
ดําเนิน งาน2
ความผัน ผวน
ของตัวชี้วัด 2

Cumulative return (%)

30
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(ร้อ ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

3 ปี 2

5 ปี 2

10 ปี 2

ตังแต่
้
จ ัดตัง้
กองทุน2

0.28%

-4.02%

0.28%

10.25%

N/A

N/A

N/A

14.95%

-3.83%

-6.81%

-3.83%

1.52%

N/A

N/A

N/A

10.42%

11.94%

11.97% 11.94%

11.84%

N/A

N/A

N/A

14.84%

12.31%

12.64% 12.31%

11.68%

N/A

N/A

N/A

14.58%

-10

ผลการดําเนิน งานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)

-20

2555 2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

กองทุน รวม

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ตัวชี้วัด 3
ความผัน ผวน
ของผลการ
ดําเนิน งาน
ความผัน ผวน
ของตัวชี้วัด

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2563

2564

7.66% 23.94%

8.70% 17.67%
เอกสารการวัด ผลการดํ าเนิน งานของกองทุน ร วมฉบับ นี้ ได ้จัด ทําตามมาตรฐาน
การวัด ผลการดําเนิน งานของกองทุน ร วมข องสมาคมบริษ ั ทจัด การล งทุน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
20.35% 12.05%
% ต่อปี
ตัวชี้วัด : ดัช นีผ ลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
19.46% 12.05%
หากกองทุน รวมมีผ ลการดําเนิน งานตั้งแต่ วัน ที่จด ทะเบียน ทรั พย์ สิน กองทุน รวมหรื อ
วัน ที่เปิด เสนอขายชนิด หน่วยลงทุน ไม่ค รบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการดําเนิน งาน
ของปีป ฏิทิน แรกตั้งแต่วัน ที่กองทุน ร วมจด ทะเบี ยนทรั พย์ สิน กองทุน รวมหรื อวัน ที่เปิด เสน อขายชนิด หน่ว ยลงทุน จนถึ งวัน ทํา การ สุด ท้ายของปีป ฏิทิน แร ก
หากกองทุน รวมมีผ ลการดําเนิน งานในปีที่เลิก กองทุน ไม่ค รบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการดําเนิน งานของปีป ฏิทิน สุด ท้ายตั้งแต่ วัน ทํ าการ สุด ท้ายขอ งปีป ฏิทิน ก่อนหน ้าจนถึ งวัน ที่เลิก กองทุน

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 วามเสี่ยง ผู ้ลงทุน ควรศึกษาข ้อมูลและคูมื่ อการลงทุน ในกองทุน รวมเพื่อการออมก่อนการตัด สิน ใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับ คู่มือการลงทุน ในกองทุน รวมเพื่อการออมได ้ที่บ ริษัท
จัด การ หรือ ผู ้สนับ สนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อื่น ที่ไ ดรั้ บการแต่งตั้ง,ผูลงทุ
้
นไม่สามารถนําหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออมไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ นประกันได ้, ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุน รวมมิไ ด ้เป็ นสิ่งยืน ยัน ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต, กองทุน อาจลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน ้า ดังนั้น กองทุน จึงมีค วามเสี่ยงมากกว่ากองทุน รวมอื่น , โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่น ไดใน
้
หนังสือชี้ช วนส่วนข ้อมูล กองทุน รวม
สถานที่ติดต่อ ซื้อ – ขายหน่วยลงทุน หรือ ขอรบหนังสื
ั
อชี้ชวน : บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคินภัทร 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 การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อื่น ที่ได ้รับการแต่งตัง้
*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบ ัต ิข องภาคเอกชนไทยในการต่อตานการทุ
้
จริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP ACT EQ-SSF)
แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร
จากัด มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ
: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้
KKP ACTIVE EQUITY FUND
KKP ACT EQ
(หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม: KKP ACT EQ-SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
(Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP ACT EQ-SSF)
คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้น ฐาน
ที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสู งในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุนรวม
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษั ทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญ ชี
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เ งื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่
สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่ น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
กองทุนอาจลงทุ นในสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ใน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมู ลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม
https://am.kkpfg.com)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
• กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับประเภทผู้ลงทุนที่รับความเสี่ ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก โดยผู้ลงทุนต้องการกระจายเงินลงทุนไป
ลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัย พื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสู ง โดยสามารถรับความผันผวน
ของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
• ผู้ล งทุ นที่ ลงทุน ในหน่ วยลงทุน ชนิ ด เพื่อ การออม (KKP ACT EQ-SSF) ต้ องสามารถรับความเสี่ย งจากการลงทุ นใน
ตราสารทุน รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้อ งลงทุน ต่อเนื่อ งระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ ยวข้อ ง
และ/หรือ ประมวลรัษ ฎากรกาหนด ซึ่ง ผู้ลงทุนจะมีภ าระผูกพั นที่ จะต้ องปฏิบั ติตามเงื่อ นไขและวิธีก ารที่ กาหนดไว้ใ น
กฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รั บสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่ อ นไข
การลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนัน้ จะต้อง
ชาระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)
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กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร?
•

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
• เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนตราสารทุน เน้นลงทุนในหุ้นเป็นหลัก ดังนั้นมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ จึงอาจมีการผันผวน
ขึ้นลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจทาให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้
• กองทุ น มี ก ารบริ ห ารเชิ ง รุก จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากการลงทุ น แบบมุ่ ง หวั งให้ ผ ลประกอบการสู ง กว่ า ดั ช นี ชี้ วั ด ( Active
management risk) ความเสี่ ยงจากการที่ก ารตัด สินใจลงทุ น การวิเ คราะห์หลั กทรั พย์ หรือกลยุท ธ์การลงทุ นของผู้จั ดการ
กองทุนที่อาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
• กองทุนนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยผู้ลงทุนต้องใช้การตัดสินใจซือ้ ขายหน่วยลงทุนด้วยตนเองเมื่อต้องการทากาไร
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซงึ่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนอาจมีความ
เสี่ยงมากว่ากองทุนรวมที่ล งทุนในหลักทรัพย์อ้ างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เ งินลงทุ นในจ านวนที่ น้อยกว่าจึงมี กาไร/ขาดทุ น
สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
• กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)
กองทุนจึงมีค วามเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ ลงทุนในหลัก ทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุ นในจานวนที่น้อยกว่าจึง มี
กาไร/ขาดทุนสูง กว่าการลงทุนในหลักทรั พย์อ้างอิ งโดยตรง จึงเหมาะกับผู้ ที่ต้องการผลตอบแทนสู งและรับ ความเสี่ ยงได้สู ง
ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ผู้ลงทุ นมีห น้าที่ ศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เ กี่ยวข้ องกั บการลงทุ นใน กองทุ นรวมเพื่อ การออม และที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
(ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนหรือการซื้อและหรือ
ขายคืนและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด หากการ
ลงทุนและหรือการซื้อขายและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนขัดต่อ กฎหมายภาษีอากรที่ เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้องชาระคืนภาษี
และหรือมีเบี้ยปรับ และหรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยค่ า
3

เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP ACT EQ-SSF)
ภาษีที่ผู้ลงทุนถูกเรียกเก็บ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุน
• ผู้ลงทุนต้องลงทุน ในหน่วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมอย่างต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษ ฎากร
กาหนด ซึ่งผู้ ลงทุ นจะมี ภาระผูกพัน ที่จะต้องปฏิบัติ ตามเงื่ อนไขและวิ ธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษี อากร ผู้ลงทุนใน
หน่วยลงทุน ชนิด เพื่อการออมจะไม่ได้ รับสิท ธิประโยชน์ ทางภาษีห ากไม่ ปฏิบั ติตามเงื่อ นไขการลงทุนและจะต้องคื นสิท ธิ
ประโยชน์ท างภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ย วข้องกาหนด มิฉะนั้น จะต้องชาระเงินเพิ่ มและหรือเบี้ ย
ปรับตามประมวลรัษ ฎากร
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลา และหากการชาระคื น
สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กาหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน จะได้รับและภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้ นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุน จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็นประกันได้
• ผู้ล งทุ น มี หน้ า ที่ใ นการบั น ทึ ก จัด เก็ บ และตรวจสอบรายละเอีย ดการลงทุ น และเอกสารอื่ น ที่เ กี่ย วข้อ งกั บ การลงทุ น
ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
• การลงทุ นมี ความเสี่ ยง ผู้ล งทุน ควรศึก ษาข้อมู ลและคู่ มือ การลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่ อการออมก่อนการตัด สิน ใจลงทุ น
รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจั ดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค าสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป
และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรื อ กรณี
อื่น ใดเพื่ อประโยชน์ โดยรวมของผู้ ถือ หน่ วยลงทุน อย่า งไรก็ ตามบริษั ท จัด การขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะเปิด เสนอขายหรื อรั บ
คาสั่ง ซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า หน่ว ยลงทุนชนิดเพื่อการออมอี กครั้ งหลัง จากปิดรั บคาสั่งซื้ อ/สับ เปลี่ ยนหน่วยลงทุ น เข้ าเป็น การ
ชั่วคราวหรือถาวร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ในกรณีที่ ผู้ล งทุน ได้รั บการจัด สรรหน่ วยลงทุน ผู้ล งทุ นรับ ทราบและยิ นยอมเข้ าผูก พัน ตามรายละเอียดโครงการกองทุ น
ที่ได้รับอนุมัติ จาก สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผู กพันระหว่า ง
บริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทาขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุ น เพื่อเป็นลูกค้าในความ
ดูแลของบริ ษัท จัดการเพิ่ม เติม ตั้ง แต่วั นท าการที่บ ริษั ทจั ดการกาหนด โดยบริษั ทจั ดการจะเปิด เผยการไม่ รับเปิดบั ญ ชี
กองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจั ดการ หรือติดประกาศที่สานัก งานผู้สนับสนุนการขายหรือรั บ
ซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับ บริษัทจัดการก่อน
หน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษทั จัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษั ท
จัดการอาจใช้ดุล ยพินิ จในการเลิ กกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อ ขายหน่วยลงทุน ที่ได้ รับไว้ แล้วหรือ หยุดรับ คาสั่ ง
ดังกล่าวได้
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน มีสิท ธิเรีย กให้ บริ ษัทจั ดการจ่า ยผลประโยชน์ต อบแทนและคืนเงินทุ นได้ ไม่เกิ นไปกว่ าส่ว นของทุน ของ
กองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่ งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• การแบ่งชนิ ดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็ นการแยกความเป็นนิ ติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยัง คงเป็นนิติบุ คคลเดียวเท่านั้น การ
แบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก
กันตามชนิด ของหน่ วยลงทุ น โดยทรัพ ย์สิน ทั้ง หมดของกองทุน จะอยู่ภ ายใต้ค วามผูก พันรั บผิ ดต่อ บุค คลภายนอกตาม
สัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่ง หน่วยลงทุนออกเป็น
ชนิด ต่า ง ๆ จะเป็น ไปตามที่ส านัก งาน ก.ล.ต. และประกาศที่เ กี่ยวข้อ งประกาศก าหนด ทั้งนี้ เพื่ อเพิ่ มการให้บ ริการแก่
ผู้ถื อหน่ วยลงทุน ที่ อาจมี ความต้ องการลงทุ นที่ แ ตกต่า งกั นในรายละเอี ย ด โดยบริษั ท จัด การจะแจ้ง รายละเอีย ดการ
ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ในแต่ ละชนิดหน่ วยลงทุนกั บผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่ เท่ากั น โดยจะประกาศ ณ ที่ ทาการของบริษั ทจัดการและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิยัง ไม่เปิ ดให้บ ริการสับ เปลี่ย นระหว่างชนิด หน่ว ยลงทุ นภายในกองทุ นเดี ยวกั น อย่ างไรก็ตาม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
นี้ได้ โดยแจ้ง ให้ผู้ ถือ หน่ว ยลงทุน ทราบผ่ านเว็ บไซต์ข องบริษัท จัด การ และ/หรื อที่ สานั กงานของบริษัท จัด การและ/หรื อ
สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษัท จัดการสงวนสิทธิ ที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมการสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน ภายใน
กองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิใช่ การฝากเงิน ผู้ ลงทุนภายใต้ก รมธรรม์ประกัน ชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง อาจได้รั บ
เงินคืนมากกว่าหรือ น้อยกว่ามู ลค่าเบี้ยประกันส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุน รวม และอาจได้รับช าระเงินค่ าขายคื นหน่วยลงทุ น
ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัท ประกันชีวิต และบริษัทจั ดการ ซึ่งผลการดาเนิน งานของกองทุนรวมไม่ไ ด้
ขึ้นอยู่กับ ฐานะทางการเงิน หรือผลการดาเนิ นงานของบริษัท ประกันชี วิตและบริษัทจัด การ รวมถึงบริษั ทประกัน ชีวิตและ
บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์
• เนื่องจากกรมธรรม์ประกั นชีวิตควบการลงทุนมีข้ อกาหนด เงื่อนไข และวิ ธีปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ต่ างๆ แตกต่างไปจากการ
ซื้อขายกองทุ นเพียงอย่า งเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่ อนไขที่บริษั ทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด ผู้ลงทุน จึงต้องศึกษา
รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนนั้นให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอาประกันภัย หรือเอกสารอื่ นใดที่ใช้ในการเสนอขายกรมธรรม์ ข้อมูลผลประโยชน์ ทางด้านภาษีจาก
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP ACT EQ-SSF)

•

•

•
•

•

•

การซื้อ กรมธรรม์ประกันชีวิ ตควบการลงทุน หนั งสือชี้ ชวนของกองทุนและข้อมูล กองทุ นที่ผู้ล งทุนสนใจลงทุน ได้ ที่บริษั ท
ประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
เงินค่ าเบี้ย ประกันชี วิตส่ วนที่ นาไปลงทุนในกองทุน รวมจะมี ความเสี่ย งตามระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุน ของ
กองทุนนั้น ๆ โดยกองทุนรวมไม่ได้ค้าประกันทั้งเงิ นลงทุน และผลตอบแทนให้กั บผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้ อกรมธรรม์
ประกั นชีวิ ตควบการลงทุ น ในทุกกรณีเ งินค่า เบี้ย ประกั นชีวิ ตส่ว นที่น าไปลงทุน ในกองทุน รวมอาจมี มูลค่ าเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงเปลี่ ยนแปลงตามผลการดาเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อ กรมธรรม์ประกันชีวิ ต
ควบการลงทุน เลือกลงทุน โดยผู้ ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้ อกรมธรรม์ป ระกันชี วิตควบการลงทุนอาจได้รั บเงินลงทุนคื น
มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
ผลตอบแทนและผลการดาเนิน งานจากการซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุน อาจมี ความแตกต่างกั บการซื้ อหน่ว ย
ลงทุนของกองทุ นนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่ าใช้จ่ายและค่า ธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษั ท
จัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด
หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีเรื่องต้องการร้องเรียนต้องแจ้งต่อบริษัทประกันชี วิ ต
ที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงานที่มีอานาจกาหนด
ในการขอมติของผู้เอาประกัน ภัยที่ เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุ นที่ซื้ อกรมธรรม์ ประกันชี วิตควบการลงทุ น บริษัท จัดกาจะจัดส่ ง
ประเด็นในการขอมติและรายละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอาประกันภัย ที่
เป็ นผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นที่ ซื้ อกรมธรรม์ ป ระกั นชี วิต ควบการลงทุน และหลั งจากที่ บ ริษั ท ประกั น ชีวิ ตได้ร วบรวมมติข อง
ผู้เอาประกันภัยแล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดการทราบภายในระยะเวลาตามที่ตกลงกัน
ผู้ลงทุน สามารถลงทุ นในกองทุนนี้ ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิ ตควบการลงทุ น (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดย
ติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบัติ ที่
แตกต่างไปจากการซื้อ ขายกองทุ นเพี ยงอย่างเดียว ผู้ล งทุน ควรศึ กษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
กรณี ผู้ล งทุน ที่ซื้ อกรมธรรม์ป ระกันชี วิต ควบการลงทุ นจะได้ รับเงินค่ าขายคื นหน่ วยลงทุ นจากบริษั ทประกัน ชีวิ ตภายใน
5 วันทาการนับแต่วันรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากั บ
ตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง ประกาศก าหนด หรือ ที่เห็ นชอบให้ดาเนิน การเป็ น
อย่างอื่น ได้ โดยมีวิธีการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ซึ่งเป็น ไปตามที่ บริษัทประกันชี วิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกั น
ชีวิตควบหน่วยลงทุน
โปรดศึกษาคาเตือนที่สาคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP ACT EQ-SSF)
แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ ต่า
 5%
5-10%
10-15%
ดาเนินงาน (SD)

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

สูง

15-25%

>25%
สูง

ต่า

large cap

general

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (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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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP ACT EQ-SSF)
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
% NAV
ธนาคาร 12.56%

พาณิชย์ 11.12%
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 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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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP ACT EQ-SSF)
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
6.0000
สูงสุดไม่เกิน 4.8150 สูงสุดไม่เกิน 4.8150

5.0000
4.0000
3.0000
2.0000

สูงสุดไม่เกิน 2.6750
2.1254

2.0000

1.0000

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.0214

0.0000
การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.5350
0.1000

นายทะเบียน

0.0040

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบญ
ั ชีล่าสุด
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
ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบันยกเว้น

ไม่เกิน 1.00
ไม่เกิน 1.00
ไม่เกิน 500 บาท ต่อ 1 รายการ

ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบันยกเว้น

หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง
จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
(back end fee) ซ้าซ้อนกัน
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP ACT EQ-SSF)
ผลการดาเนินงานในอดีต

ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
• แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน
ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฎิทิน1, 2, 3, 4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
23.94%

30.00%

17.67%

25.00%
20.00%
15.00%

7.66%
8.70%

กองทุนรวม

10.00%

ตัวชี้วัด

5.00%
0.00%
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการด าเนิ นงานของกองทุน รวมฉบั บนี้ ได้จั ดท าตามมาตรฐานการวัด ผลการดาเนิน งานของกองทุน รวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
หากกองทุนรวมมี ผลการด าเนิน งานตั้งแต่วัน จัด ตั้งกองทุ นรวมไม่ ครบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการด าเนิ นงานตั้ง แต่จั ดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปีปฏิทนิ สุดท้ายตัง้ แต่วัน
ทาการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันทีเ่ ลิกกองทุน
4
ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

• กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -16.84%
• ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 15.64% ต่อปี
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP ACT EQ-SSF)
• ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Year to
Date
23.94%
17.67%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2, 4
19.87%
16.72%

6.24%
9.95%
23.94%
N/A
N/A
N/A
กองทุนรวม
3.41%
5.56%
17.67%
N/A
N/A
N/A
ตัวชี้วัด3
ความผันผวนของ
12.05%
11.19%
11.76%
12.05%
N/A
N/A
N/A
15.64%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ 12.05%
10.32%
11.06%
12.05%
N/A
N/A
N/A
15.21%
ตัวชี้วัด
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)
4. เปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Return (%)
3M 6M
1Y
3Y 5Y
5th Percentile 10.57 11.87 32.44 10.60 6.87

AIMC Category Peer Percentile

25th Percentile 5.17
Equity General 50th Percentile 3.64
75th Percentile 2.40
95th Percentile 0.87

Standard Deviation (%)
10Y 3M 6M 1Y 3Y
5Y 10Y
8.86 8.02 8.73 9.56 14.69 13.38 11.88

7.25
5.40
3.43

22.47 4.91 3.71
17.54 2.52 2.45
15.24 1.03 0.97

7.72 10.41 10.90 11.62 19.02 16.04 15.14
6.56 11.29 11.54 12.15 19.71 16.79 15.66
5.65 11.84 12.18 12.86 20.62 17.68 16.19

1.36

7.85 -2.75 -1.30 3.54 12.86 14.22 14.81 22.68 20.12 17.37

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุน
ที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่ง
ออกเป็น
- 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 งทุนนั้นอยู่
ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน้
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
22 กันยายน 2554 (เปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)
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
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

•
•
•
•

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

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 โทรศัพท์ : 02-061-9621
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด โทรศัพท์ : 0-2508-1567
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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
เว้น แต่ บริ ษัท จัด การจะอนุ ญ าตเป็น อย่ างอื่น บริษั ทจั ดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จ ะไม่ รับ เปิ ดบั ญ ชี
กองทุ น เพื่ อเป็ นลูก ค้าในความดู แลของบริษัท จัดการเพิ่ มเติม ตั้ง แต่วั นทาการที่ บริษั ทจั ดการ
กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่า น
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ
ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัท จัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิด บัญชีกองทุนไว้กับบริษั ท
จัดการก่อนหน้าวันที่บริ ษัทจัดการไม่รับ เปิดบัญ ชีกองทุนเพิ่ มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษั ท
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 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทาง
และกองทุนรวมปลายทาง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของ
ต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ข้อมูลอื่นๆ

•

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
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่ เสนอขายนั้น ทั้ งนี้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนั งสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมู ลสาคัญ ณ วันที่
17 พฤษภาคม 2565 แล้ วด้วยความระมั ดระวังในฐานะผู้รับผิ ดชอบในการด าเนินการของกองทุน รวมและขอรั บรองว่ า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน
1. ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่า ดัชนีชี้วัด (Active management
risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุน ของผู้จัดการกองทุ น
อาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
2. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk)
ความเสี่ยงจากการทีผ่ ู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกันตราสารทีก่ องทุนไปลงทุนปฏิเสธการชาระเงินต้นและดอกเบี้ ย ได้
ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้นขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสาร มีจานวน
ครั้งและปริมาณน้อย กองทุนจึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตาม ที่ต้องการ
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5. ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)
ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลั กทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้น อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับ ที่
คาดการณ์ไว้ ทาให้ กองทุ นรับรู้ ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ ดารงสถานะเปิดรับ ความเสี่ยง (Exposure) จาก
การพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ ยงจากการที่ ตราสารอนุ พันธ์บางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่ า
การลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น หากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทาให้ ค่าความเสี่ยงสุทธิ
(Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึ้นได้
6. ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และ ผลการ
ดาเนินงาน เป็นต้น
7. ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage risk) กรณีที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ความเสี่ยงจากการลงทุ นในออปชั่นที่ซื้ อขายในตลาด (Organized Exchange) หรือ สัญญาฟิว เจอร์ ส ซึ่งกองทุ น
รวมสามารถลงทุนได้โดยการวางเงิน ประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติ ตามสัญญา โดยการวางเงินประกั น
เพียงเล็ก น้อยสามารถลงทุนในสั ญญาที่มี มูล ค่ามากได้ เช่ น ตลาดอาจกาหนดให้ว างเงินประกั นเพี ยง 5% ของ
มูลค่าสัญญาส่งผลให้ อัตราผลตอบแทน (กาไร/ขาดทุน) เกิดขึ้ นในอัตราที่สูงได้เมื่ อเทียบกับ เม็ดเงินที่ล งทุน ซึ่งใน
กรณีที่ก องทุน คาดการณ์ถูก ต้อง การวางเงิ นประกั นเพียงเล็กน้อ ย กองทุนก็จ ะได้กาไรเป็นจ านวนมาก แต่ ในทาง
ตรงกัน ข้าม ถ้า กองทุ นคาดการณ์ ผิ ดการวางเงิ นประกั นเพียงเล็ก น้อ ย กองทุน ก็อ าจขาดทุน เป็น จานวนมากได้
เช่นกัน

คาอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิ จการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งใน
และต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ง พิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุ นรวม หากกองทุน รวมมีค่า SD สู ง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ ยงจากการกระจุก ตัวลงทุ นในผู้อ อกรายใดรายหนึ่ ง (High issuer Concentration) พิจ ารณาจากการลงทุ น
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ ออกตราสาร คู่ สัญญา หรือบุค คลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดราย
หนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถ
ลงทุนได้
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ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

คาอธิบายเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุน และสะท้ อนกลยุท ธ์การลงทุน ของผู้จัด การกองทุน ได้ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมู ลค่าที่ต่ากว่าระหว่า ง
ผลรวมของมู ลค่ าการซื้อ ทรั พย์ สิน กับ ผลรวมของมูล ค่า การขายทรั พย์ สิน ที่ก องทุน รวมลงทุ นในรอบระยะเวลาผ่ านมา
ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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