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กองทุนเปิ ดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล
KKP LONG TERM EQUITY DIVIDEND FUND : KKP LTFD
*การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษีได้ *
Anti-corruption Progress Indicator : ได้ร ับการรบรอง
ั
CAC*
ประเภทของกองทุนรวม กองทุน รวมหุ ้นระยะยาว และกองทุน รวมที่มีน โยบายเปิด ให ้มีการลงทุน ในกองทุน รวม
อื่น ภายใต ้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษ ัทจ ัดการลงทุน (AIMC) : Equity General (สมาคมบริษ ัทจัด การ ลงทุ น
(AIMC) ได ้จัด ให ้มีข ้อมู ลของประเภทกองทุน รวม LTF โดยเ ฉพาะ เพื่อใช ้สาหรับ กรณีที่ผ ู ้สน ใจลงทุน ต ้องการ
ข ้อมูล ของกองทุน รวมประเภทดังกล่าว)

Fund Fact Sheet ข้อ มูล ณ ว ันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ท ี่ไม่มีความซ ับซ้อน (plain product)
ล ักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนท วั่ ไป

ว ัตถุประสงค์ของกองทุน

ส ัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เพื่อส่งเสริมการลงทุน ระยะยาว และเ พื่อสร ้างผลตอบแทนในระยะยาวให ้แก่ผ ู ้ถือหน่วยลงทุน โดยเน ้นการลงทุ น
ในตราสารทุน ภายใต ้การบริหารการลงทุน โดยผู ้มีความรู ้และประสบการณ์ตลอดจนให ้ความรู ใ้ นด ้านการล งทุ น ที่
ถูกต ้องแก่ป ระชาชน

มูล ค่าทรัพย์สิน สุทธิ
มูล ค่าหน่วยลงทุน

2559

6,791.63 ล ้านบาท
25.2923 บาท

นโยบายการลงทุน
• กองทุน รวมตราสารทุน ที่น าเงิน ที่ไ ด ้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุน ไปลงทุนในหรือมีไ ว้ซึ่งหุ ้นสามัญของบริษ ัท
จดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุน ของกองทุน รวมตราสารทุน ที่ล งทุน ในหุ ้นของบริษ ัทจดทะเบียน กองทุ น
รวมอี ทีเอฟที่อ ้างอิงกั บผล ตอบ แทน หุ ้นห รือกลุ่ มหุ ้น ของบริษ ั ทจดทะเบี ยน กองทุ นรวมดัช นี ที่อ ้างอิงกั บ
ผลตอบแทนหุ ้นหรือกลุมหุ
่ ้นของบริษ ัทจดทะเบียน โดยเฉลียในรอบปี
่
บ ัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 65 ของ NAV
• กองทุน อาจพิจารณาลงทุน หรือมีไ ว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน ้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน ใน
ตราสารทุน ในประเทศ โดยกองทุน จะเข ้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน ้าที่มี underlying เป็ น ดัช นี SET50 Inde x
แต่กองทุน จะไม่ล งทุน ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน ้าแฝง (Structured Note)

Download
Summary Prospectus

(กองทุน สามารถลงทุน ในทรัพย์สิน อื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุน ข องกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพ ย์
ในรายละเอีย ดโครงการ จัด การกองทุ นและหนังสื อชี้ช วนส่วน ข ้อมูล โครงการ โปรดศึ กษารายละ เอียดทั้ งหมด
เพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุน มี นโยบ ายที่ จ ะจ่า ยเ งิน ปัน ผล ไม่ เกิ นปี ละ 2 ครั้ ง ใน วัน ทาการ แร กข องเดือ น เมษ ายน แล ะ/หรื อ
เดือนตุล าคม และ/หรือวัน ทาการอื่น ๆ ในเดือนอื่นใดตามที่บ ริษ ัทจัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาจ่ายจาก
(1) อัต ราไม่เกิน กว่าร ้อยละ 30 ของกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงิน ปันผล หรือ
(2) จ่ายจากกาไรสะสมในอัต ราตามที่บ ริษ ัทจัด การเห็น สมควร
บริษ ัทจัด การขอสงวนสิทธิไ ม่จ่ายเงิน ปัน ผลในงวดใดๆ ก็ต าม ในกรณีที่การจ่ายเงิน ปัน ผลต่อหน่วยลงทุน ในรอบ
นั้น ๆ ต ่ากว่า 0.25 บาท หรือกรณีอื่น ใดตามที่บ ริษ ัทจัด การเห็นสมควร
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
• กองทุน นี้ มี ร ะดั บ ค วามเสี่ ยงอยู่ ใน ร ะดั บ 6 (เ สี่ย งสู ง) ห ากพิ จ าร ณ าต ามค าแน ะ น าเ รื่อ งการ จัด สร ร
การลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับ ผู ้ลงทุน ที่รับ ความเสี่ยงได ้ตั้งแต่ระดับ สูงมาก และต ้องการ
กระจายเงิน ลงทุน ไปลงทุน ในตราสารทุน ที่มีป ัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน ้มการเจริญเติบโตสูง
รวมถึงสามารถรับ ความผัน ผวนของราคาหุ ้นที่กองทุน รวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับ ตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดล งจ น
ต ่ากว่ามูล ค่าที่ล งทุน และทาให ้ขาดทุน ได ้
• ผู ้ลงทุน ที่สามารถลงทุน ในระยะกลางถึงระยะยาว และ สามารถรับ ความเสี่ยงจากการลงทุน ในหุ ้น รวมถึงความ
ผัน ผวนของมูล ค่าหน่วยลงทุน ได ้บาง
้
• ผู ้ลงทุ นที่ ลงทุน ก่อน วัน ที่ 1 มกราคม 2 563 ต ้องลงทุ นต่อ เนื่องระยะ ยาวต ามที่ กฎห มายที่เกี่ย วข ้องแล ะ
ประมวลรัษ ฎากรกาหนด ซึ่งผู ้ล งทุน จะมีภ าระ ผูกพัน ที่จะต ้องปฏิบ ัต ิต ามเงื่อ นไขและวิธีการที่กาหนดไว้ใ น
กฎหมายภาษีอากร ผู ้ลงทุน ของกองทุน รวมหุ ้นระยะยาวจะไม่ไ ด ้รับ สิทธิป ระโยชน์ทางภาษีหากไม่ป ฏิบั ต ิตาม
เงื่อนไขการลงทุน และจะต ้องคืนสิทธิป ระโยชน์ทางภาษีที่เคยไดรั้ บภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข ้อง
กาหนด มิฉ ะนั้น จะต ้องช าระเงิน เพิ่มและหรือเบี้ยปรับ ตามประมวลรัษฎากร

ตราสารทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อ ันดับแรก

อายุโครงการ

: ไม่กาหนด

1 ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (BBL)

จ านวนเงินทุนของโครงการ

: 4,000 ล ้านบาท

%
NAV
6.47

ว ันที่จ ดทะเบียนกองทุน

: 22 ตุล าคม 2547

2 บริษ ัท ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT)

6.24

บริษ ัทจ ัดการและนายทะเบียน

: บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัทร จากัด

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

5.24

ผู้ดูแ ลผลประโยชน์

: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

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

4.50

5 บริษ ัท เบอร์ล ี่ ยุค เกอร์ จากัด (มหาชน) (BJC)

4.19

ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

ตราสารทุน ในประเทศ 96.98%
เงินฝาก,บัต รเงินฝาก 2.38%
หน่วยลงทุน ในประเทศ 1.21%

สิน ทรัพย์และหนี้ส ินอืน
่ -0.57%

1 พลังงานและสาธารณูป โภค

%
NAV
14.87

2 ธนาคาร

12.08

3 อาหารและเครื่องดื่ม

11.56

4 พาณิช ย์

10.54

กลุ่มอุตสาหกรรม (sector) 5 อ ันดับแรก

ปัจ จ ัยความเสี่ยงทีส
่ าคัญ
ความเสี่ยงจากการผัน ผวนของราคาตราสาร (Market Risk) , ธุรกิจของผู ้ออกตราสาร (Business Risk),
ความสามารถในการช าระหนี้ข องผู ้ออกตราสาร (Credit Risk), ความเสี่ยงด ้านสภาพคล่องของตราสาร
(Liquidity Risk)
คุณ สามารถดูข ้อมูล เพิ่มเติมได ้ที่ https://am.kkpfg.com
คาเตือ น
• การลงทุน มีค วามเสี่ยง ผู ้ลงทุน ควรทาความเข ้าใจลักษณะสิน ค ้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อ น
ตัด สิน ใจลงทุน
• ผู ้ลงทุน ที่ล งทุน ก่อนวัน ที่ 1 มกราคม 2563 ไม่สามารถน าหน่วยลงทุน ของกองทุน รวมหุ ้นระยะยาวไปจาหน่าย
จ่าย โอน จาน า หรือน าไปเป็ นประกัน
• สิทธิป ระโยชน์ทางภาษีที่ผ ู ้ลงทุน ของกองทุน รวมหุ ้นระยะยาวนี้ที่ล งทุน ก่อนวัน ที่ 1 มกราคม 2563 พึงได ้รั บ
จะสิ้น สุด ลงเมื่อผู ้ลงทุน ไม่ป ฏิบ ัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู ้ลงทุน จะต ้องช าระคืนสิทธิป ระโยชน์ทางภาษี ที่
เคยได ้รับ พร ้อมเงิน เพิ่ม ทั้ง นี้ สิทธิป ระโยชน์ทางภาษี ที่ผ ู ้ลงทุน จะได ้รับ และภาระภาษีที่อาจเกิด ขึ้น เมื่อไ ม่
ปฏิบ ั ติต ามเงื่อ นไ ขการล งทุน จะ เป็ น ไป ตามที่ กรมสรร พากรก าห นด ดัง นั้น ผู ้ล งทุ น ที่ ลงทุ นก่ อน วัน ที่
1 มกราคม 256 3 ควรศึก ษาเงื่ อนไข การ ลงทุน ของกองทุ นรวมหุ ้น ระยะ ยาว และคู่ มือการลงทุน เกี่ ยวกั บ
การลงทุน ในกองทุน รวมหุ ้นระยะยาว
• ผลการด าเนิน งานในอดีตของกองทุน รวมมิไ ด ้เป็น สิ่งยืน ยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
• โปรดศึกษาค าเตือนที่สาคัญอื่น ได ้ในหนังสือชี้ช วนส่วนข ้อมูล กองทุน รวม
❖ Morningstar Rating Overall จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap ❖

5 วัสดุก่อสร ้าง

6.78
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กาหนดการซื้อ -ขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สินของกองทุน*) (รวมVAT)

การเสนอขายหน่วยลงทุน

:

หยุด รับ ค าสั่งซื้อเป็ นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 63 ค่าธรรมเนียมการจัด การ
เป็ นต ้นไป จนกว่าจะมีป ระกาศเปลียนแปลง
่

:

ไม่เกิน 1.2148% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 1.2148%)

มูล ค่าขั้น ต ่าของการซื้อหน่วยลงทุน
การรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน

:
:

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

:
:

ไม่เกิน 0.0800% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.02675%)
ไม่เกิน 0.0892% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.0892%)

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทั้ งหมดที่ เรียกเก็บ ร ้อยละ 1.331 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 - 31 ส.ค. 64)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก

:

ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า

:

หยุด รับ ค าสั่งสับ เปลี่ยนเข ้าจากกองทุน รวมต ้นทาง ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ภายใต ้การ จัด การของ บล จ. เกีย รติ นาคิ นภั ทร
ที่มิ ใ ช่ กองทุน ร วม LTF เ ป็ น การชั่ วค ราวตั้ งแต่
วัน ที่ 1 ม.ค 6 3 เป็ นต ้น ไ ป จนกว่าจ ะมี ประ กา ศ
เปลี่ยนแปลง

:

ไม่มี

มูลค่า/จานวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าการรับซื้อคืน

:

ไม่กาหนด

ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน

:

ไม่มี

มูล ค่า/จานวนหน่วยลงทุน คงเหลือขั้นต ่า

:

ไม่กาหนด

ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาการรับ เงิน ค่าขายคืน

:

ปัจจุบ ัน T+2 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุน การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก
:
ไม่มี
ของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB,
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า
:
ไม่มี
KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
:
ไม่มี
น าฝาก/น าส่งเช็ค T+2 สาหรับบัญชีธนาคารอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุขางต
้ น้ (รายละเอียดอาจมีการ
*มูล ค่าทรัพย์สิน ของกองทุน หมายถึง มูล ค่าทรัพย์สิน ทั้งหมด หักด ้วยมูล ค่าหนี้สิน ทั้งหมด เว้นแต่
เปลี่ยนแปลง)
ค่าธรรมเนียมการจัด การ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

T = วัน ทาการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซอหรื
ื้
อผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อ ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (รวมVAT)

ผลการดาเนินการในอดีต1 ข้อ มูล ณ ว ันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประเภทกองทุน ตามสมาคมบริษ ัทจัด การลงทุน (AIMC) : Equity General
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6 เดือ น

1 ปี 2

ผลการด าเนิน งานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)

-100

2555
กองทุน รวม

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

37.81% 0.70% 17.30% 1.67% 19.45% 19.29% -14.17% -0.62% -14.13% 24.41%

ตัวชี้วัด 3
40.66% -3.64% 18.95% -11.23% 23.78% 17.35% -8.10% 4.27% -5.23% 17.67%
เอกสารการวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมฉบับนี้ ไดจั้ ด ทาตามมาตรฐาน
ความผัน ผวน
การวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมของสมาคมบริษ ัทจัด การลงทุน
ของผลการ 12.84% 20.24% 13.75% 13.43% 15.49% 8.70% 12.55% 9.47% 28.68% 12.65%
2 % ต่อปี
ด าเนิน งาน
3
ความผัน ผวน
ตัวชี้วัด : ดัช นีผ ลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)
12.72% 20.92% 13.03% 13.73% 14.21% 6.48% 12.05% 9.41% 29.92% 12.05%
ของตัวชี้วัด
4 หากกองทุน รวมมีผ ลการด าเนิน งานตั้งแต่วัน ที่จดทะเบียนทรัพย์สิน กองทุน รวม
หรือวัน ที่เปิด เสนอขายชนิดหน่วยลงทุน ไม่ค รบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีป ฏิทิน แรกตังแต่
้
วัน ที่กองทุน รวมจดทะเบียนทรัพย์สิ น กองทุน รวมหรือวัน ที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน จนถึง
วัน ทาการสุด ท้ายของปีป ฏิทิน แรก
5
หากกองทุน รวมมีผ ลการด าเนิน งานในปีที่เลิกกองทุ น ไม่ครบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีป ฏิทิน สุดท้ายตั้งแต่วัน ทาการสุด ท้ายของปีป ฏิทิน ก่อนหน ้าจนถึงวัน ที่เลิกกองทุน
1

ข้อ มูลผลการดาเนินงานกลุ่มกองทุน (AIMC Category Average)

Average Trailing Return (%)

Average Calendar Year Return (%)

AIMC Category

YTD

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

2017

2018

2019

2020

2021

Equity 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

ประว ัติจ ่ายเงินปันผล ย้อนหลงั 5 ปี (บาทต่อหน่วย)
ตั้งแต่จัด ตั้งกองทุน รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด 16 ครัง้ จานวนเงิน 11.2250 บาท
ว ันที่จ ่าย
บาท/หน่วย
ว ันที่จ ่าย
1 ตุล าคม 2557
1.0000
9 ตุล าคม 2562
1 ตุล าคม 2558
0.8000
7 ตุล าคม 2559
0.8000
2 ตุล าคม 2560
1.0000
9 ตุล าคม 2561
0.8000

บาท/หน่วย
0.4000

คาเตือ น : การลงทุน มีค วามเสี่ยง ผู ้ลงทุน ควรทาความเข ้าใจลักษณะสิน ค ้า เงื่อนไขผลตอบแทน แล ะความเสี่ยงก่อนตัด สิน ใจลงทุน , ผู ้ลงทุน ที่ล งทุน ก่อ นวัน ที่ 1 มกราคม 2563 ไม่สามารถน าหน่วยลงทุ น
ของกองทุ นรวมหุ ้น ระยะยาวไปจาหน่ าย จ่าย โอน จาน า หรือน าไปเป็ นป ระกัน , สิท ธิป ระโยชน์ทางภ าษีที่ผ ู ้ลงทุน ของกองทุน รวมหุ ้นระยะ ยาวนี้ที่ล งทุน ก่อน วัน ที่ 1 มกราคม 2563 พึง ไ ด ้รับ จะ สิ้น สุด ล ง
เมื่อผู ้ลงทุน ไม่ป ฏิบ ัต ิตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู ้ลงทุน จะตองช
้ าระคืนสิทธิป ระโยชน์ทางภาษีที่เคยไดรั้ บพร ้อมเงิน เพิ่ม ทั้งนี้ สิท ธิป ระโยชน์ทางภาษีที่ผ ู ้ลงทุน จะได ้รับ และภาระภาษีที่อาจเกิด ขึนเมื
้ ่อไม่ป ฏิบั ติ
ตามเงื่อนไขการลงทุน จะเป็ นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด ดังนั้น ผู ้ลงทุน ที่ล งทุน ก่อนวัน ที่ 1 มกราค ม 2563 ควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุน ของกองทุน รวมหุ ้นระยะยาว และคู่มือการลงทุ นเกี่ยวกับ การลงทุ น
ในกองทุน รวมหุ ้นระยะยาว, ผลการด าเนิน งานในอดีตของกองทุน รวมมิไ ด ้เป็ นสิ่งยืน ยัน ถึงผลการด าเนินงานในอนาคต, โปรดศึกษาคาเตือนที่สาคัญอื่น ไดในหนังสื
้
อชี้ช วนส่วนข ้อมูลกองทุน รวม
สถานที่ติดต่อ ซื้อ – ขายหน่วยลงทุน หรือ ขอรบหนังสื
ั
อชี้ชวน : บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคินภัทร จากัด 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น ที่ 17 ถนนสุข ุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
หรือ ผู ้สนับ สนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อื่น ที่ได ้รับการแต่งตัง้
*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบ ัต ิข องภาคเอกชนไทยในการต่อตานการทุ
้
จริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยำวปันผล
KKP LONG TERM EQUITY DIVIDEND FUND
KKP LTFD
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนตรำสำรทุน (Equity Fund)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จากัดมีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่นภำยใต้บลจ.เดียวกัน
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC
(Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

กำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป
ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำมำลดหย่อนภำษีได้
คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนรวมตราสารทุน ที่นาเงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบี ย น
ตราสารทุน หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุน ในหุ้นของบริษั ทจดทะเบียน กองทุนรวมอีที เอฟที่อ้างอิงกั บ
ผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีทอี่ ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุน้ ของบริษั ท จด
ทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุน อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน รวม ซึ่ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริ ษัทจัด การ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ ยรอบปี
บัญชีไม่ เกินร้อ ยละ 20 ของมูล ค่าทรั พย์สิน สุทธิของกองทุ น โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดั 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)
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุนในตราสารทุ น
ในประเทศ โดยกองทุนจะเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ มี underlying เป็น ดัชนี SET50 Index แต่กองทุนจะไม่ลงทุ น
ในตราสารที่มีสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
(กองทุน สามารถลงทุ นในทรัพย์ สินอื่ น ๆ ตามที่ ระบุ ในนโยบายการลงทุ นของกองทุ น รวมถึ งประเภทหลักทรัพ ย์ ใน
รายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม
https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
•

•
•

กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic
Asset Allocation) จะเหมาะกับผู้ ลงทุนที่ รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ร ะดับ สูง มาก และต้องการกระจายเงิน ลงทุนไป
ลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง รวมถึงสามารถรับความ
ผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและท า
ให้ขาดทุนได้
ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถรั บความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น รวมถึงความผัน
ผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้บ้าง
ผู้ลงทุนที่ ลงทุนก่อ นวันที่ 1 มกราคม 2563 ต้อ งลงทุนต่ อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ย วข้องและประมวล
รัษฎากรกาหนด ซึ่งผู้ล งทุนจะมีภ าระผูกพัน ที่จะต้องปฏิ บัติตามเงื่ อนไขและวิ ธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากร ผู้ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับสิท ธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุ น
และจะต้องคืน สิท ธิประโยชน์ ทางภาษีที่ เคยได้ รับภายในก าหนดเวลาที่ กฎหมายที่ เกี่ย วข้ องก าหนด มิฉ ะนั้ น
จะต้องชาระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
•
•

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
ผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการนาจานวนเงินที่ลงทุนไปยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือ สอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษ ัทจัดการ

• อย่ำลงทุน หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
• การลงทุนมี ความเสี่ยง ผู้ลงทุ นควรทาความเข้า ใจลัก ษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ ยงก่อ นตัดสิ นใจลงทุน ผู้
ลงทุนที่ลงทุนก่อนวั นที่ 1 มกราคม 2563 ไม่ส ามารถนาหน่วยลงทุ นของกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวไปจาหน่ าย จ่าย โอน จาน า
หรือนาไปเป็นประกัน
• สิทธิประโยชน์ท างภาษีที่ผู้ลงทุนของกองทุน รวมหุ้นระยะยาวนี้ที่ลงทุนก่อ นวันที่ 1 มกราคม 2563 พึงได้รับ จะสิ้นสุดลงเมื่อ ผู้
ลงทุนไม่ป ฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุ น โดยผู้ล งทุนจะต้องชาระคืนสิทธิป ระโยชน์ ทางภาษี ที่เคยได้ รับพร้อมเงินเพิ่ม ทั้งนี้ สิท ธิ
ประโยชน์ ท างภาษี ที่ผู้ ล งทุ น จะได้ รับ และภาระภาษีที่ อ าจเกิด ขึ้ น เมื่ อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามเงื่อ นไขการลงทุ น จะเป็ น ไปตามที่
กรมสรรพากรกาหนด ดังนั้ น ผู้ลงทุนที่ล งทุนก่อนวัน ที่ 1 มกราคม 2563 ควรศึกษาเงื่ อนไขการลงทุ นของกองทุน รวมหุ้นระยะ
ยาว และคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
• ผู้ลงทุนที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 มีหน้าที่ในการศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุ นรวมหุ้ น
ระยะยาว และที่แ ก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) เพื่อความเข้ าใจในการลงทุน และเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อ ใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจลงทุน หรือการซื้อและ/หรือขายคื นหน่วยลงทุนกองทุ นรวมหุ้นระยะยาว เพื่อให้เป็นไปอย่างถูก ต้องตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด หากการลงทุนและ/การซื้อขายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษีอากรทีเ่ กี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้องชาระคืนภาษี
และ/หรือเบี้ยปรับ และ/หรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่า ใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากการลงทุนหรือซื้อ ขายหน่ ว ย
ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ไม่ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ ยวข้องก าหนด บริษัทจัดการไม่มีภ าระผูกพั นในการชดเชยค่ า
ภาษีที่ผู้ลงทุนถูกเรียกคืน เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และ/หรือค่าใช้จ่า ยอื่นใดที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุน
• กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management
risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเ คราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จั ดการกองทุน ทีอาจทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
• กองทุ นมี นโยบายเน้น การลงทุ นในตราสารทุนของบริษัท จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย ดั งนั้น ปัจจั ยที่ มี
ผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน อาจมาจากความผันผวนของราคาหลัก ทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคทั้ ง
ภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดู แ ล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น
ในหนัง สือชี้ชวน หรือ ผ่านเว็บ ไซต์ของบริษัท จัดการ หรือติ ดประกาศที่สานักงานผู้สนับ สนุนการขายหรือรับซื้ อคืน และ/หรื อ
ตามวิธีก ารอื่นใดที่บริษั ทจัดการกาหนด ทั้ งนี้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่ได้เปิ ดบัญชี กองทุน ไว้กับบริ ษัทจัดการก่อนหน้าวัน ที่บริษั ท
จัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่มี แนวโน้ม ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน เกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่ วยลงทุนที่ จาหน่ายได้แล้วทั้ งหมด บริษั ท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคาสั่งดังกล่าว
ได้
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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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

สูง

ต่า

ความเสี่ยงจากการลงทุน
ต่า
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)

หุ้นกลุ่มอื่นๆ เช่น พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง
เป็นต้น 38.37%

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 10.54%

หน่วยลงทุนในประเทศ
2.93%

อาหารและเครื่องดื่ม
7.73%

สินทรัพย์และหนี้สินอืน่
-0.45%
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
2.87%
พลังงานและ
สาธารณูปโภค 10.98%

ธนาคาร 12.64%

พาณิชย์ 14.39%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) (TTB)
2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (BLA)
3 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (GULF)
4 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (EPG)
5 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (TOP)

% ของ NAV
6.07
4.36
4.33
4.32
4.31

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)
สูงสุดไม่เกิน 1.5066

1.6000
1.4000

1.2000

สูงสุดไม่เกิน 1.2148
1.2148

สูงสุดไม่เกิน 1.5066

1.3318

1.0000

0.8000
0.6000

0.4000
สูงสุดไม่เกิน 0.0800

0.2000

0.02675

0.0000
การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.0892
0.0892
นายทะเบียน

0.0010
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบญ
ั ชีล่าสุด
ผู้ ล งทุ น สามารถดู ข้ อมู ล ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ รี ย กเก็ บ จากกองทุ น รวม ย้ อ นหลั ง 3 ปี ในหนั งสื อ ชี้ ช วนส่ ว นข้ อ มู ล กองทุ น ได้ ที่
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) ซ้้าซ้อนกัน
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
•

แบบย้อนหลังตำมปีปฎิทิน

24.41%
17.67%

19.29%
17.35%

-0.62%

4.27%

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด

-14.13%
-5.23%

-20.00%

-14.17%
-8.10%

-10.00%

-3.64%

0.00%

0.70%

20.00%
10.00%

19.45%
23.78%

17.30%
18.95%

30.00%

1.67%

40.00%

-11.23%

50.00%

37.81%
40.66%

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

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 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 -32.47%
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 16.15% ต่อปี

• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Equity General
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•

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Year to
Date
24.41%
17.67%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
9.10%
9.57%

กองทุนรวม
8.84%
9.88%
24.41%
2.00%
1.67%
7.95%
ตัวชี้วัด 3
3.41%
5.56%
17.67%
5.14%
4.62%
8.31%
ความผันผวนของผล
12.65% 12.46%
12.91% 12.65% 18.91%
16.15% 15.77%
16.65%
การดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
12.05% 10.32%
11.06% 12.05% 19.38%
16.20% 15.73%
19.18%
ตัวชี้วัด 2
หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Return (%)
Standard Deviation (%)
3M 6M
1Y
3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y
5Y 10Y
5th Percentile 10.57 11.87 32.44 10.60 6.87 8.86 8.02 8.73 9.56 14.69 13.38 11.88
25th Percentile 5.17 7.25 22.47 4.91 3.71 7.72 10.41 10.90 11.62 19.02 16.04 15.14
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 15.66
75th Percentile 2.40 3.43 15.24 1.03 0.97 5.65 11.84 12.18 12.86 20.62 17.68 16.19
95th Percentile 0.87 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 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
AIMC Category Peer Percentile
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในวันทาการแรกของเดือนเมษายน และ/
หรือ เดือนตุล าคม และ/หรือวัน ทาการอื่นๆ ในเดือนอื่น ใดตามที่ บริษั ทจั ดการเห็ นสมควร โดย
พิจ ารณาจ่ ายจาก (1) อั ตราไม่ เกิ น กว่ าร้ อยละ 30 ของก าไรสุท ธิ ในรอบระยะเวลาบั ญ ชีที่ จ ะ
จ่ายเงินปันผล หรือ (2) จ่ายจากกาไรสะสมในอัตราตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
บริษั ทจัด การขอสงวนสิท ธิไม่ จ่ายเงินปั นผลในงวดใดๆ ก็ต าม ในกรณีที่ การจ่ายเงิน ปันผลต่ อ
หน่วยลงทุนในรอบนั้นๆ ต่ากว่า 0.25 บาท หรือกรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ประวัติจ่ำยเงินปันผล ย้อนหลัง 5 ปี (บำทต่อหน่วย)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด 16 ครั้ง จานวนเงิน 11.2250 บาท
วันที่จ่ำย
2 เมษายน 2555
1 ตุลาคม 2555
1 เมษายน 2556
20 ธันวาคม 2556
1 ตุลาคม 2557

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

บำท/
หน่วย
0.6500
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

วันที่จ่ำย
1 ตุลาคม 2558
7 ตุลาคม 2559
2 ตุลาคม 2560
9 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2562

บำท/
หน่วย
0.8000
0.8000
1.0000
0.8000
0.4000

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
22 ตุลาคม 2547
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
: เนื่องจากผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนรวม
LTF) ตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม 2563 เป็น ต้น ไป จะไม่ ได้รั บ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อเตรียมการสาหรับการรับเงิ น
ลงทุนที่จะไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว บลจ.
เกียรตินาคิ นภัทร จะดาเนินการหยุ ดรับคาสั่ง ซื้อและหยุ ด
รับคาสั่งสับ เปลี่ยนเข้า จากกองทุน รวมต้นทางภายใต้การ
จั ด การของ บ ลจ. เกี ย รติ น าคิ น ภั ท ร ที่ มิ ใ ช่ ก องทุ น
รวม LTF เป็น การชั่ว คราวตั้ งแต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2563
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: ไม่กาหนด
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ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com หรือ หนังสือพิมพ์
ASTV ผู้จัดการรายวัน
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณสุราช เซที, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 4 มกราคม 2565
2.22 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
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศั พท์ : 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศั พท์ : 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
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1572
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
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด
โทรศัพท์ : 02-061-9621
• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด โทรศัพท์ : 0-2508-1567
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจั ดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางการ
บริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการบริการ
ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้น แต่ บ ริษั ท จั ดการจะอนุ ญ าตเป็ นอย่า งอื่ น บริ ษัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิที่ จะไม่ รับ เปิ ดบั ญ ชี
กองทุน เพื่อ เป็น ลูกค้ าในความดู แลของบริษั ทจัด การเพิ่ม เติม ตั้ง แต่วั นท าการที่บ ริษั ทจัด การ
กาหนด โดยบริ ษัท จัด การจะเปิดเผยการไม่รั บเปิ ดบั ญชี กองทุน ข้า งต้น ในหนั งสือ ชี้ช วน หรื อ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/
หรือ ตามวิธีก ารอื่นใดที่บริ ษัทจัด การกาหนด ทั้ งนี้ ผู้ถื อหน่ว ยลงทุน ที่ได้เปิ ดบัญ ชีกองทุ นไว้กั บ
บริษัทจัด การก่อนหน้าวัน ที่บริษัท จัดการไม่ รับเปิดบั ญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุ รกรรมกั บ
บริษัทจัดการได้ตามปกติ
ติดต่อสอบถามรับหนังสือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ชี้ชวนร้องเรียน
ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
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แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
ผู้ล งทุ น สามารถสอบถามข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และรั บ หนั งสื อ ชี้ ช วนและโครงการและข้ อ ผู ก พั น
ได้ที่บริษัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุน เกี ยรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด กองทุนอาจลงทุ นในหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้
ความขัดแย้งทาง
(Cross Investing Fund) ตามอัตราส่ว นที่บ ริษัท จัดการกาหนด ดังนั้ น บริ ษัทจั ดการจะจั ดให้ มี
ผลประโยชน์
ระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบาย
การลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุ นเดี ยวกัน เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สู งสุด แก่ผู้ ถือ หน่ว ยลงทุน ของทั้ งกองทุ นรวมต้น ทางและ
กองทุนรวมปลายทาง
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของ
ต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ข้อมูลอื่นๆ
• ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษั ทจัด การขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่เสนอขายหน่ว ยลงทุ นของกองทุ นกับ หรือ เพื่อ ประโยชน์ ของ
พลเมื องสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ที่มีถิ่ นฐานอยู่ในสหรั ฐอเมริกา หรือบุ คคลซึ่ งโดยปกติ มีถิ่นที่ อยู่ใ น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้ มี ขึ้นและ
ดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
• บริษ ัท จัดการจะเป็นผู้ ดาเนิ นการตามพระราชบัญ ญัติคุ้ มครองข้อ มูลส่ วนบุค คล (และที่ มีการ

แก้ไขเพิ่ มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กองทุ นรวม (ถ้ามี) ทั้งนี้ เว้ นแต่บ ริษัทจัด การจะกาหนด
เป็นอย่างอื่น
• ผู้ลงทุน /ผู้ถื อหน่ว ยลงทุ นรับ ทราบนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบริ ษ ัท (Privacy Notice) ที่
บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection
▪ การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่ก ารฝากเงิ น รวมทั้งไม่ได้อ ยู่ภายใต้ค วามคุ้มครองของสถาบัน คุ้มครองเงิ นฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
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▪ การพิ จารณาร่ างหนังสือ ชี้ชวนในการเสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุ นรวมนี้มิ ได้เป็ นการแสดงว่า สานั กงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่ ว ยลงทุ นที่ เ สนอขายนั้ น ทั้ งนี้ บริ ษั ท จัด การกองทุ น รวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนั งสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ป
ข้อมูลส าคั ญ ณ วั นที่ 17 พฤษภาคม 2565 แล้วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รั บผิ ด ชอบในการดาเนิ น การของ
กองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ ย งจำกกำรบ ริ ห ำรกำรล งทุ น แบบ มุ่ ง หวั ง ให้ ผ ลป ระกอบ กำรสู ง ก ว่ ำ ดั ช นี ชี้ วัด ( Active
management risk) ความเสี่ย งจากการที่ การตั ดสิน ใจลงทุ น การวิเคราะห์ห ลัก ทรั พย์ หรือ กลยุท ธ์ก ารลงทุ น
ของผู้จัดการกองทุนอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
2. ควำมเสี่ ยงจำกตลำด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิ ดจากราคาหรือ ผลตอบแทนของตราสารปรับตัว เพิ่มหรื อ
ลด เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมื อง ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ ของนั กลงทุ น
รวมถึ งความเสี่ย งจากความผันผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อั นเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งจะมีผลให้ราคา ตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เกิดความผันผวนได้
3. ควำมเสี่ย งจำกธุร กิจของผู้ ออกตรำสำร (Business Risk) ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิ จ
ของผู้ออกตราสารเช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็นต้น
4. ควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกกำรผิ ดนัด ชำระหนี้เงิ นต้ น และดอกเบี้ ยของผู้ ออกตรำสำร (Default Risk) หรื อ
คู่สัญญำในกำรทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญ ญาในการท าธุรกรรม มีผ ล
การดาเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกาหนดเวลา
ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชาระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กาหนดไว้
5. ควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสี่ย งจากการที่ไ ม่สามารถซื้อ หรือขายตรา
สารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ต้องการ

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ย งจำกควำมผัน ผวนของมูล ค่ำหน่วยลงทุ น (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ย งที่มู ลค่าของหลักทรัพย์ ที่
กองทุน รวมลงทุน จะเปลี่ย นแปลงเพิ่ มขึ้ นหรือลดลงจากปั จจัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน ปัจ จัย ทาง
การเมือ งทั้งในและต่ างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจ ารณาได้จากค่ า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุ น
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุ กตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุ น
แบบกระจุ กตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่ สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภ าระผูกพั นตามตราสารหรือ สัญญานั้ น รายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
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ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

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