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กองทุนเปิ ดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
KKP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND : KKP EQRMF
Fund Fact Sheet ข้อ มูล ณ ว ันที่ 30 มิถุนายน 2565

Anti-corruption Progress Indicator : ได้ร ับการร ับรอง CAC*
ประเภทของกองทุนรวม
กองทุ น ร วมเพื่ อการ เลี้ ยงชี พ ป ร ะเ ภ ทกองทุน ร วมต ราสาร ทุ น ซึ่ งผู ้ถื อห น่ว ยลงทุ น สามาร ถนํา เงิ น ที่ ซื้ อ
หน่วยลงทุน ไปยื่น ขอสิทธิป ระโยชน์ท างภ าษีภ ายใต ้เ งื่ อนไขการลงทุน ตามข ้อกําหนดในกฎห มาย

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

2559

ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษ ัทจ ัดการลงทุน (AIMC) : Equity General
ว ัตถุประสงค์ของกองทุน

ส ัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เพื่ อสร ้างผ ล ต อบ แทน ที่ เห มาะ สมใ น ระ ยะยาวเพื่ อการ เลี้ ยงชี พห ลั งเกษี ยณ อายุ ข องผู ้ถือ ห น่ วยล งทุ น
โดยมีวัต ถุป ระสงค์ที่จะระดมเ งิน ออม เพื่อนําเงิน ไปลงทุน ให ้ได ้มาซึ่งผลตอบ แทน ที่เห มาะสมในระยะยาว
นโยบายการลงทุน

มูล ค่าทรัพย์สิน สุทธิ
มูล ค่าหน่วยลงทุน

1,934.55 ล ้านบาท
45.9129 บาท

• กองทุ น ร วมที่ มี น โยบ ายการ ล งทุ น ใน ห รือ มี ไ ว้ซึ่ งต ร าสาร ทุ น โด ยมี net exposure ใ น ต ราสารทุ น
โดยเฉ ลี่ย ในร อบ ปีบ ั ญชี ไม่ น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของ NAV โด ยเน ้น การล งทุ นใ นต ราสาร ทุน ของบ ริษ ั ท
ที่จ ด ทะเบี ยน ใน ต ล าด ห ลั กทรั พย์ บ ริ ษั ทที่ อยู่ ใน ระ ห ว่า งดํ าเนิ น การข อเป็ น ห ลัก ทรัพ ย์ จ ดทะ เบี ยน
ใน ต ล าด ห ลั กทรั พย์ ที่ มี ปั จ จั ยพื้ น ฐ าน แล ะ ผ ล ป ร ะ กอบ ก ารดี มี แน วโน ้ม ก าร เ จ ริ ญ เติ บ โต สู ง
และมี ความมั่น คงในด ้านฐานะการเงิน ทั้งนี้ก องทุ นอาจ จัด สร รเงิน ลงทุน ในต ลาดต ราสารหนี้ห รือเงิ นฝาก
ของบริษ ั ทที่ ได ้รั บการจัด อัน ดับ ค วามน่า เชื่อ ถือจ ากสถาบั นจัด อัน ดับ ความน่า เชื่อ ถือที่ ได ้รับ การยอมรั บ
ห รือ ไ ด ้รั บ ค วามเ ห็ น ช อบ จากสํ านั กงาน ก. ล .ต . , บ ริ ษั ทที่ มี เ สถี ยร สภ าพทางการเ งิ น ดี , รั ฐ บ าล ,
รัฐวิสาหกิจ, ธ นาคารที่มีก ฎหมายเฉพาะจัด ตั้ งขึ้น เป็ นผู ้ออก ผู ้รับ รอง ผู ้รั บอาวัล ผู ้สลั กหลัง ผู ้คํ้า ประกั น
หรื อคู่ สั ญญา โด ยจ ะ ป รับ เ ป ลี่ ยน การ ล งทุ น ใ น ต ราสาร ดั งกล่า วต ามสภ าวการณ์ เพื่ อให ้ผ ู ้ถื อห น่ วย
ได ้รับ ผลตอบแทนที่เหมาะสม
• กองทุ น อาจ พิ จ าร ณ าล งทุ น ห รื อมี ไ ว้ ซึ่ งสั ญ ญ าซื้ อข ายล่ วงห น ้า เ พื่ อ ล ด ค วามเ สี่ ยง ( Hedging)
จากการ ลงทุน ใน ต ราสารทุ นใ น ปร ะเทศ โดยกองทุ น จะ เข ้าทํ าสั ญญาซื้อ ข ายล่ว งห น ้าที่ มี underlying
เป็ น ดัช นี SET5 0 Index แต่ก องทุ นจ ะไม่ ลงทุ นใน ตราสาร ที่มีสั ญญาซื้ อขายล่ว งหน ้าแฝ ง ( Structured
Note)

Download
Summary Prospectus

(กองทุ น สามารถล งทุ น ใ นทรั พย์สิ น อื่ น ๆ ต ามที่ ระ บุ ใน น โยบ ายการ ล งทุ น ข องกองทุ น ร วมถึ งป ร ะเ ภ ท
หลั กทรั พย์ ใน รายล ะ เอี ยด โคร งการ จั ดการ กองทุน และ ห นัง สื อชี้ ช วน ส่ วน ข ้อมู ล โค รงการ โป ร ดศึ กษ า
รายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติ ม https://am.kkpfg.com)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีน โยบายการจ่ายเ งิน ปัน ผล

ตราสารทุน ในประเทศ 94.94%

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เงินฝาก,บัต รเงินฝาก

• กองทุ น นี้มี ระ ดั บค วามเสี่ ยงอยู่ ใ นร ะดั บ 6 (เ สี่ย งสู ง) ห ากพิ จารณ าต ามคํา แนะ นํา เรื่ องการจั ด สร รการ
ลงทุ น (Basic Asset Allocation) จ ะเห มาะกั บผู ้ล งทุ นที่ รับ ค วามเสี่ย งได ้ต ั้ง แต่ร ะดับ สูง มาก โด ยผู ้ล งทุ น
ต ้องการล งทุ นร ะ ยะ ยาวเพื่ อการเ ลี้ ยงชี พหลั งเกษี ยณ อายุ แล ะต ้อ งการกระ จ ายเงิ น ล งทุ น ไป ล งทุ น
ในตราสารทุน
• ผู ้ลงทุน ต ้องลงทุ นต่ อเนื่ องร ะยะ ยาวตามที่ก ฎห มายที่เกี่ ยวข ้องและ ประ มวล รัษ ฎ ากรกํา หนด ซึ่ งผู ้ล งทุ น
จะ มีภ าระ ผูก พั น ที่จ ะ ต ้องป ฏิ บั ติ ตามเงื่อ น ไข แล ะวิ ธีก ารที่ กํา ห น ดไ ว้ใ น กฎ ห มายภ าษี อากร ผู ้ล งทุ น
ของกองทุ นรวมเพื่อ การเลี้ ยงชี พจะ ไม่ไ ด ้รับ สิ ทธิป ระโยชน์ท างภ าษีห ากไม่ ปฏิบ ั ติต ามเงื่อ นไข การ ลงทุ น
แล ะจ ะต ้องคืน สิ ทธิ ปร ะโยช น์ ทางภ าษี ที่ เค ยไ ด ้รั บภ ายใ นกํ าห น ดเวล าที่ กฎ ห มายที่ เกี่ ยวข อ
้ งกํ าห น ด
มิฉ ะนั้น จะต ้องชําระเงิน เพิ่มและหรือเบี้ ยปรับ ตามประมวลรัษ ฎากร

หน่วยลงทุน ในประเทศ

0.86%

สิน ทรัพย์และหนี้ส ิน อืน
่

-0.59%

4.79%

ตราสารทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อ ันดับแรก
1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)

%
NAV
7.12

อายุโครงการ

: ไม่กําหนด

2 บริษ ัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)

5.85

จ านวนเงินทุนของโครงการ

: 1,000 ล ้านบาท

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

5.55

ว ันที่จ ดทะเบียนกองทุน

: 1 ธัน วาคม 2547

บริษ ัทจ ัดการและนายทะเบียน

: บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัทร จํากัด

4 บริษ ัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (EPG)

4.21

5 บริษ ัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)

4.09

ผู้ดูแ ลผลประโยชน์

: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

ปัจ จ ัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ ยงจ ากการ ผั น ผ วน ข องราค าต ราสาร ( Market Risk), จ ากธุ ร กิจ ข องผู ้อ อกต ร าสาร (Business
Risk), ค วามสามาร ถใ น การ ชํ าระ ห นี้ ข องผู ้อ อกต ร าสาร ( Credit Risk), ด ้า น สภ าพค ล่ องข องต ราสาร
(Liquidity Risk)
คุณ สามารถดูข ้อมูล เพิ่มเติมได ้ที่ https://am.kkpfg.com
คาเตือ น
• ผู ้ลงทุ นควร ทําความเข ้าใจในผ ลิต ภั ณฑ์ น โยบายการ ลงทุน เงื่อน ไขผล ตอบแทน ค วามเสี่ ยง และควร
ศึก ษาข ้อมูล สิ ทธิ ปร ะโยช น์ท างภาษี ใน คู่มื อการ ลงทุน ใน กองทุ น รวมเพื่ อการ เลี้ ยงชีพ ก่ อน ตัด สิน ใ จ
ลงทุน
• ผลการดําเนิน งานในอดีต ของกองทุน รวมมิไ ด ้เป็ นสิ่ง ยืน ยัน ถึ งผลการดําเนิน งานในอนาคต
• โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่น ได ้ในหนังสื อชี้ช วน ส่วนข ้อมูล กองทุน รวม

❖ Morningstar Rating Overall จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap ❖

กลุ่มอุตสาหกรรม (sector) 5 อ ันดับแรก
1 พลังงานและสาธารณูป โภค

%
NAV
14.61

2 ธนาคาร

13.28

3 พาณิช ย์

10.35

4 อาหารและเครื่องดื่ม

8.67

5 วัสดุก่อสร ้าง

6.51
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กาหนดการซื้อ -ขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อ ยละของมูลค่าทร ัพย์สินของกองทุน*) (รวมVAT)

การเสนอขายหน่วยลงทุน

:

ทุกวัน ทําการ เวลา 8:30 - 16:00 น.

ค่าธรรมเนียมการจัด การ

: ไม่เกิน 1.3377% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 1.3377%)

มูล ค่าขั้น ตํ่าของการซื้อหน่วยลงทุน

:

1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์

: ไม่เกิน 0.0800% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.02675%)

การรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน

:

ทุกวัน ทําการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

: ไม่เกิน 0.0976% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.0976%)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่ าใช ้จ่ ายทั้ งหมดที่ เรี ยกเก็บ ร ้อยละ 1.462 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก

:

ทุกวัน ทําการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือ ผู้ถือ หน่วยลงทุน
(รวมVAT)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า

:

ทุกวัน ทําการ เวลา 8:30 - 16:00 น.

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

: ไม่มี

มูล ค่า/จํานวนหน่วยลงทุน ขั้น ตํ่าการรับ ซื้อคืน :

ไม่กําหนด

ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน

: ไม่มี

มูล ค่า/จํานวนหน่วยลงทุน คงเหลือขั้น ตํ่า

:

ไม่กําหนด

ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาการรับ เงิน ค่าขายคืน

:

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 ากที่
ระบุข ้างต ้น (รายละเอียดอาจมีก ารเปลี่ยน แปลง)

T = วัน ทําการซื้อขาย

ผลการดาเนินการในอดีต1
450
400

ข้อ มูล ณ ว ันที่ 30 มิถุนายน 2565

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก

: ไม่มี

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า

: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

: ไม่มี

(ร้อ ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

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

ประเภทกองทุน ตามสมาค มบริษ ัท จัด การล งทุน (AIMC) : Equity General
Year to
Date

ตัว ี้วั
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กองทุน รวม
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3
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ตัวชี้วัด

00

ความผัน ผวน
ของผลการ
ดําเนิน งาน2
ความผัน ผวน
ของตัวชี้วัด 2

50
00

50
0
-50
- 00

3 เดือ น

6 เดือ น

1 ปี 2

3 ปี 2

5 ปี 2

10 ปี 2

ตังแต่
้
จ ัดตัง้
กองทุน2

-3.07%

-5.35%

-3.07%

6.76%

3.12%

3.74%

7.11%

9.05%

-3.83%

-6.81%

-3.83%

1.52%

-0.28%

2.98%

6.24%

9.03%

12.97%

12.79%

12.97%

12.96%

19.98%

16.87%

15.82%

19.31%

12.31%

12.64%

12.31%

11.68%

19.75%

16.56%

15.61%

19.03%

2559

2560

ผลการดําเนิน งานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)
2555

2556

2557

2558

2561

2562

2563

กองทุนรวม

29.93% 0.63% 17.14% 1.68% 19.56% 19.03% -13.97% -0.87% -0.30%
เอกสารการวัด ผลการดํ าเนิน งานของกองทุน ร วมฉบับ นี้ ได ้จัด ทําตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด3
40.66% -3.64% 18.95% -11.23% 23.78% 17.35% -8.10% 4.27% -5.23%
การวัด ผลการดําเนิน งานของกองทุน ร วมข องสมาคมบริษ ั ทจัด การล งทุน
2 % ต่อปี
ความผันผวน
3 ตัวชี้วัด : ดัช นีผ ลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)
ของผลการ 12.38% 19.85% 13.68% 13.38% 15.51% 8.60% 12.44% 9.54% 29.76%
4
ดําเนินงาน
หากกองทุน รวมมีผ ลการดําเนิน งานตั้งแต่ วัน ที่จด ทะเบียน ทรั พย์ สิน กองทุน รวม
ความผันผวน
หรือวัน ที่เปิด เสนอขายชนิด หน่วยลงทุน ไม่ค รบ 1 ปีป ฏิทิน
12.72% 20.92% 13.03% 13.73% 14.21% 6.48% 12.05% 9.41% 29.92%
ของตัวชี้วัด
จะแสดงผลการดําเนิน งานของปีป ฏิทิน แร กตั้ง แต่วัน ที่ก องทุน รวม
จดทะเบียนทรัพย์สิน กองทุน รวมหรื อวัน ที่เปิด เสน อขายชนิด หน่ว ยลงทุน จนถึง วัน ทํ าการ สุ ด ท้ายข องปีป ฏิ ทิน แรก
5 หากกองทุน รวมมีผ ลการดําเนิน งานในปีที่เลิก กองทุน ไม่ค รบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการดําเนิน งานของปีป ฏิทิน สุด ท้ายตั้ง แต่วัน ทํ าการ สุด ท้ายของปีป ฏิทิน ก่อนหน ้าจนถึ งวัน ที่เลิก กองทุน
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25.70%
17.67%
12.95%
12.05%

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: ผู ้ลงทุน ควรทําความเข ้าใจในผลิต ภัณ ฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข ้อมูล สิทธิป ระโยชน์ ทางภาษีในคู่มื อการลงทุน ในกองทุน ร วมเ พื่อ การเลี้ย ง
ชีพก่อนตัด สิน ใจลงทุน , ผลการดําเนิน งานในอดีต ของกองทุน ร วมมิไ ด ้เป็ นสิ่ งยืน ยัน ถึ งผลการดําเนิน งานในอนาคต , โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่น ได ้ในหนังสือชี้ช 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 เกียรตินาคิน
ภัทร จากัด มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อกำรเลี้ยงชีพ
KKP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND
KKP EQRMF
กองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)
กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุ นในกองทุ นรวมอื่น ภำยใต้บ ลจ.เดียวกั น
(Cross Investing Fund)

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษั ทที่ อยู่ใ นระหว่ างด าเนิ นการขอเป็น หลั กทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ มีปัจ จัย พื้นฐานและผลประกอบการดี มี
แนวโน้มการเจริญ เติบโตสูง และมีความมั่นคงในด้ านฐานะการเงิน ทั้งนี้ก องทุนอาจจัดสรรเงินลงทุน ในตลาดตราสารหนี้หรือเงิ น
ฝากของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือที่ได้รับการยอมรับหรือได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต., บริษัทที่มีเสถียรสภาพทางการเงินดี, รัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับ อาวัล ผู้ส ลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา โดยจะปรับเปลี่ยนการลงทุนในตราสารดั งกล่าวตามสภาวการณ์เพื่อให้ ผู้
ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิ น
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน โดยการลงทุน ในหน่วยลงทุนดัง กล่าวต้องอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุ นซึ่ง เป็นไปตามหลัก เกณฑ์เงื่อ นไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทั้ งนี้ กองทุน ปลายทางจะไม่สามารถลงทุ น
ย้อนกลับในกองทุนต้น ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่ นภายใต้บ ริษัทจัดการ
เดียวกันอีก (Cascade investment)
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุนในตราสารทุนในประเทศ
โดยกองทุนจะเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี underlying เป็น ดัชนี SET50 Index แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
• กองทุ นนี้ มีร ะดั บความเสี่ ย งอยู่ ในระดับ 6 (เสี่ ยงสูง ) หากพิจ ารณาตามค าแนะน าเรื่ องการจัด สรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนที่ มี
ปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง รวมถึงสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไป
ลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลาง และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุน้ รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน
ได้
• ผู้ลงทุนต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรั ษ ฎากรกาหนด ซึ่งผู้ลงทุน จะมีภาระผูกพันที่จะต้อ ง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิท ธิประโยชน์ท างภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่กฎหม ายที่
เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษ ฎากร
2

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
• ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
• ผูล้ งทุนที่ ไม่ส ามารถลงทุ นต่อ เนื่อ งระยะยาวได้ตามที่ กฎหมายที่เ กี่ยวข้อง และประมวลรัษ ฎากรก าหนด เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและควร
ศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุนรวมทั้งสอบถามและ
ขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุ น อื่ น
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
• ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคย
ได้รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็นประกัน
• กองทุ น มี ก ารบริ ห ารเชิง รุ ก จึ ง มี ความเสี่ ย งจากการลงทุ น แบบมุ่ งหวั ง ให้ ผ ลประกอบการสูง กว่ าดั ช นี ชี้ วั ด ( Active
management risk) ความเสี่ยงจากการที่ การตัด สินใจลงทุน การวิเคราะห์หลั กทรัพย์ หรือกลยุทธ์ก ารลงทุ นของผู้ จัดการ
กองทุนทีอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
• กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทจดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย ดั งนั้นปัจจัยที่ มี
ผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน อาจมาจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค
ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชี กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความ
ดูแลของบริษั ทจั ดการเพิ่ มเติม ตั้งแต่วัน ทาการที่บริ ษัท จัด การกาหนด โดยบริ ษัทจั ดการจะเปิ ดเผยการไม่ รับเปิดบั ญ ชี
กองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรั บ
ซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษทั จัดการก่อน
หน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษทั จัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้ แล้วทั้งหมด บริ ษั ท
จัดการอาจใช้ดุล ยพินิจ ในการเลิก กองทุ นรวม และอาจยกเลิก คาสั่ง ซื้อขายหน่ว ยลงทุ นที่ไ ด้รับไว้ แล้วหรือ หยุดรับ คาสั่ ง
ดังกล่าวได้
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
3

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการ ต่า
 5%
5-10%
ดาเนินงาน (SD)
กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

สูง

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ต่า

large cap

general

mid/small

sector

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration risk)
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

สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-0.96%
หุ้นกลุ่มอื่นๆ เช่น วัสดุ
ก่อสร้าง เงินทุนและ
หลักทรัพย์ เป็นต้น
41.01%
พลังงานและ
สาธารณูปโภค 11.46%

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
3.78%
หน่วยลงทุนในประเทศ
1.15%
อาหารและเครื่องดื่ม
7.42%

พาณิชย์ 14.69%

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 8.96%
ธนาคาร 12.49%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) (TTB)
2 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (CPALL)
3 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (TOP)
4 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (EPG)
5 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (BLA)

% ของ NAV
6.05
4.48
4.46
4.30
4.12

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
1.8
1.6

สูงสุดไม่เกิน 1.6493 สูงสุดไม่เกิน 1.6493

สูงสุดไม่เกิน 1.3377

1.46205

1.4
1.2

1.3377

1
0.8
0.6
0.4

สูงสุดไม่เกิน 0.08

0.2
0.02675

0

การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.0976
0.0976
นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบญ
ั ชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
https://am.kkpfg.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่มี
ไม่มี
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ไม่มี
ไม่มี
หมายเหตุ : 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ กองทุนต้นทาง
และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย
(front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้าซ้อนกัน
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
•

แบบย้อนหลังตำมปีปฎิทิน

-20.00%
2555

2556

2557

2558

25.70%
17.67%

19.03%
17.35%

4.27%

กองทุนรวม

2559

2560

2561

2562

ตัวชี้วัด

-0.30%
-5.23%

-10.00%

-0.87%

-3.64%

0.00%

-13.97%
-8.10%

0.63%

10.00%

19.56%
23.78%

20.00%

1.68%

30.00%

-11.23%

40.00%

17.14%
18.95%

50.00%

29.93%
40.66%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฎิทิน 1, 2, 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

2563

2564

หมายเหตุ
1
เอกสารการวัด ผลการดาเนิน งานของกองทุ นรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวั ดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
หากกองทุ นรวมมีผ ลการดาเนินงานตั้ งแต่วันจั ดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนิ นงานตั้ง แต่จัดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3
ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

•

กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -44.64%

•

ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 16.56% ต่อปี

•

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Equity General
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•

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Year to
Date
25.70%
17.67%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
9.53%
9.56%

10 ปี2

กองทุนรวม
8.40%
10.14% 25.70%
7.48%
4.93%
9.01%
ตัวชี้วัด 3
3.41%
5.56%
17.67%
5.14%
4.62%
8.31%
ความผันผวนของผล
12.95% 12.55%
12.96% 12.95% 19.52%
16.56% 15.88%
19.46%
การดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
12.05% 10.32%
11.06% 12.05% 19.38%
16.20% 15.73%
19.18%
ตัวชี้วัด 2
หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน รวมฉบับนี้ ได้ จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน รวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
AIMC Category

Equity General

Peer Percentile

Return (%)
3M

5th Percentile 10.57
25th Percentile 5.17
50th Percentile 3.64
75th Percentile 2.40
95th Percentile 0.87

6M
11.87
7.25
5.40
3.43
1.36

1Y

3Y

Standard Deviation (%)
5Y

32.44 10.60 6.87
22.47 4.91 3.71
17.54 2.52 2.45
15.24 1.03 0.97
7.85 -2.75 -1.30

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

8.86
7.72
6.56
5.65
3.54

8.02
10.41
11.29
11.84
12.86

8.73
10.90
11.54
12.18
14.22

9.56
11.62
12.15
12.86
14.81

14.69
19.02
19.71
20.62
22.68

13.38
16.04
16.79
17.68
20.12

11.88
15.14
15.66
16.19
17.37

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
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีล่ งทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน้
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
1 ธันวาคม 2547
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
ไม่กาหนด
ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันที่สั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (T+2 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank
และนาฝากเช็ค T+2 สาหรับบัญชีธนาคารอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง))

T = วันทาการซื้อขาย

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณสุราช เซที, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 1 ตุลาคม 2556
คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณเศรษฐา ปวีนอภิชาต
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 4 มกราคม 2565
2.35 เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
• ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
หรือรับซื้อคืน
• 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
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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 โทรศั พท์ : 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 (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2626-7777-8
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, 0-2276-1025
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 1240
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• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด
โทรศัพท์ : 02-061-9621
• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด โทรศัพท์ : 0-2508-1567
และ/หรื อผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อรั บ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น ที่ บ ริษั ท จั ด การแต่ง ตั้ ง รวมถึ ง
ช่องทางการบริก ารอื่น ที่บริษั ทจัด การก าหนด เช่น บริก ารธุรกรรมทางอิเ ล็คทรอนิก ส์ อาทิ
ช่องทางการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม/รับหนังสือ
ชี้ชวน/ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น
ต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

เว้นแต่บริษัทจัด การจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จ ะไม่รับเปิดบัญ ชี
กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษั ทจัดการ
กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรื อ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท จัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคื น
และ/หรือ ตามวิธี การอื่ นใดที่ บริ ษัท จั ดการก าหนด ทั้ งนี้ ผู้ ถือ หน่ว ยลงทุ นที่ ได้ เปิ ดบั ญ ชี
กองทุน ไว้กั บ บริษั ท จั ดการก่ อ นหน้ า วัน ที่ บ ริษั ท จั ด การไม่ รับ เปิด บั ญ ชี กองทุ นเพิ่ มเติ ม
สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
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 ได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุ นของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัท จัดการกาหนด ดังนั้น บริษั ทจัดการจะจั ด
ให้มีระบบงานที่ป้อ งกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัด แย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจาก
นโยบายการลงทุ นที่ เปิด ให้ มีก ารลงทุ นในกองทุ นรวมภายใต้ การบริ หารจัด การของบริษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทัง้ กองทุน
รวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่
https://am.kkpfg.com
ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าขั้นต่าของการสั่งซื้อ
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ครั้งถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ข้อมูลอื่นๆ

•

ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มถี ิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มีขนึ้
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
• บริษ ัทจัดการจะเป็นผู้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนด
เป็นอย่างอื่น
• ผู้ลงทุน/ผู้ถือ หน่วยลงทุน รับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษ ัท (Privacy Notice) ที่
บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection
▪ การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่ก ารฝากเงิ น รวมทั้งไม่ได้อ ยู่ภายใต้ค วามคุ้มครองของสถาบัน คุ้มครองเงิ นฝาก
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. ควำมเสี่ ยงจำกกำรบริหำรกำรลงทุนแบบมุ่งหวั งให้ผ ลประกอบกำรสูงกว่ ำดัชนี ชี้วัด (Active management
risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสิน ใจลงทุน การวิ เคราะห์หลักทรัพ ย์ หรือกลยุทธ์ การลงทุน ของผู้จัดการกองทุ น
อาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
2. ควำมเสี่ย งจำกตลำด (Market Risk) : ความเสี่ยงที่เ กิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลด
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิ จ การเมือ ง ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึ ง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของอัต ราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาด ซึ่งจะมีผลให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุน ถืออยู่เกิดความผันผวนได้
3. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) : ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของ
ผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็นต้น
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4. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตรำสำร (Default Risk) หรือคู่สัญญา
ในการทาธุรกรรม(Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญาในการทาธุรกรรม มีผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผู กพันเมื่อครบกาหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รับชาระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กาหนดไว้
5. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่
กองทุนถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ต้องการ

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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