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กองทุนเปิ ดเคเคพี SET50 ESG (ชนิดเพือ
่ การออม)
KKP SET50 ESG FUND : KKP SET50 ESG-SSF
**เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนด
ิ เพื่อการออม**
Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ ว ันที่ 2 9 เมษายน 2 5 6 5

A nti-cor ruption P rogress Indicator : ได้ร ับการร ับรอง C A C *
ประเภท ขอ งกอง ทุน รว ม : กองทุน รวมเพือการออม
่
กองทุ น รวมตราสารทุน และกองทุ นร วมเพือการ
่
ออม
พิเ ศษ แล ะกองทุ น รวมที่ มีน โยบ ายเปิ ด ให ้ม ีการล งทุ น ใน กองทุ นร วมอื่น ภ ายใ ต ้ บล จ . เ ดีย วกัน ( C ross

ั อ
้ น ( plain pr oduct)2559
ประเภทผลิตภณฑ์
ั
: ผลิตภณฑ์
ั
ท ี่ไ ม่มีความซบซ
ล ักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพือผู
่ ้ลงทุนท วไป
ั่

Inv esting F und)
ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษ ัทจ ัดการลงทุน ( A IM C) : E quity Large C ap
ว ัตถุประสงค์ของกองทุน
เพือเป็
่
นท างเลื อกส าหรั บ ผู ้ล งทุ นที่ ต ้องการล งทุ นร ะยะป าน กล างถึงร ะยะยาว ที่ ต ้องการรั บผ ล ตอบแท น
จากการลงทุน ในตราสารทุน ที่ม ีปั จจัยพืนฐานดี
้

ั วนการลงทุน ( % NA V )
สดส่
มูลค่าทรัพย์ส ิน สุท ธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน

99.88
ล ้านบาท
12.7162 บาท

นโยบายการลงทุน
• กองทุ น จะ ล งทุ น ใน ต ร าส ารทุ น โด ยมี net exposure ใน ต ร าส าร ดัง กล่ าว โด ยเฉ ลี่ ยใน ร อบ ปี บัญ ชี
ไม่น ้อ ยกว่าร ้อยล ะ 8 0 ข องมูล ค่ าท รั พย์ สิ น ข องกองทุ น ร วม โด ยกองทุ น มีเป้ าห มายมุ่งเ น ้น ล งทุ น
ในตร าสาร ทุน ข องบ ริษั ท จดท ะเบี ยนใน ตลาดหลั กทรั พย์แ ห่งป ระเท ศไท ยที่เ ป็ นส่ วนป ระกอบของดัช นี
S E T 5 0 โด ยจ ะ คั ด เ ลื อกห ลั กท รั พย์ ต ามห ลั กเ กณ ฑ์ท ี่ บ ริษั ท จั ด การ ก าห น ด เ ช่ น ห ลั กเ กณ ฑ์
ด ้า น ปั จ จั ยพื้ น ฐ าน แล ะ /ห รื อห ลั กเ กณ ฑ์ท ี่ เ กี่ย วข ้ องกับ การ น โยบ ายแ ล ะ ห รื อก ารด าเ นิ น ก าร
ด ้านสิ่งแวดล ้อม สังคม และธรรมาภิบ าล (E nv ironmental, S ocial and G ov ernance) เป็ นต ้น
• ทั ้งนี้ กองทุ น จะ ลงทุ นใ นห ลั กท รัพ ย์ ที่จ ด ทะ เบี ยน ใน ต ลาด หลั กท รั พย์ แห่ง ป ระเ ท ศไ ท ย แล ะ/ห รื อ
ตลาดห ลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ โด ยเฉ ลี่ยใ นร อบปี บัญ ชีไ ม่น ้อยกว่าร ้อยละ 65 ของ มูล ค่า ทรั พย์ สิน สุ ท ธิ
ข องกองทุ น โด ยการ นั บ สั ด ส่ วน ก าร ล งทุ น ใ น ห ลั กท รั พย์ ที่ จ ด ท ะ เบี ยน ใ น ต ล าด ห ลั กท รั พ ย์
แห่งป ระเท ศไทย และ /หรือ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไ อ ไม่รวมถึงการล งทุน ในหุ ้น ที่อยู่ ในระห ว่าง IP O
เพือการจดทะเบี
่
ยนซือขายในตลาดหลั
้
กทรัพย์ด ั งกล่ าว
• กองทุ น อาจ ล งทุ น ใ นสั ญญาซือข
้ ายล่ วงห น ้า ( Deriv ativ e) เ พือล
่ ด ความเ สี่ย ง (H edging) แล ะ /ห รื อ
เพื่ อเพิ่ มป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพก าร บ ริ ห าร การ ล งทุ น ( E fficient portfolio management) แต่ จ ะไ ม่ล งทุ น
ในตราสารที่ม ีลักษณะของสัญญาซือขายล่
้
ว งหน ้าแฝง (S tructured N ote)

Dow nload
S ummary Prospectus

(กองทุ น ส ามาร ถล งทุ น ใน ท รั พย์ สิ นอื่น ๆ ต ามที่ ระ บุใ น นโยบ ายการ ล งทุ น ของกองทุ น ร วมถึงปร ะเ ภ ท
หลั กท รัพ ย์ ใน ร ายละ เอีย ดโค รงการจั ด การกองทุ น แล ะ หนั งสือ ชี้ ชวน ส่ว น ข ้อมูล โค รงการ โป รด ศึ กษ า
รายละเอียดทั ้งหมดเพิมเติ
่ ม https://am.kkpfg.com)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตราสารทุน ในประเทศ 99.1%

ไม่มี
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
• กองทุ นนี้ม ีร ะดับ ค วามเสี่ ยงอยู่ ในระ ดับ 6 (เสี่ย งสูง) หากพิจารณ าตามค าแน ะน าเรื่ องการจัด ส รรการ ลงทุ น
(Basic A sset A llocation) จะเห มาะกับป ระเภทผู ้ล งทุน ที่ รับ ความเสี่ยงไ ด ้ตั ้งแต่ ระดับ สูง มาก โด ยผู ้ลงทุ น
ต ้องการ ลงทุน ในระยะกลางถึง ระยะยาว และต ้องการกระ จายเงิน ลงทุน ไปลงทุน ใน ตราสาร ทุน ของบริษั ท
จดท ะเบี ยน ในต ลาด หลั กท รัพย์ แห่ งปร ะเท ศไท ยที่ เป็ น ส่ว นปร ะกอบข องดั ชนี S E T 50โด ยมีเ ป้ าห มาย
ให ้ผลตอบแทนใกล ้เคียงกับดัช นี S E T50
• ผู ้ลงทุน ที่ล งทุน ในห น่วยลงทุน ช นิด เพือการ
่
ออม (KKP S E T5 0 E S G -S S F ) ต ้องสามารถรั บค วามเสี่ย ง
จากการล งทุ น ใน หุ ้น รวมถึงค วามผั นผ วน ข องมูล ค่า หน่ วยล งทุ นไ ด ้ แล ะ ต ้องล งทุ น ต่อ เนื่ องระ ยะ ยาว
ตามที่กฎ หมายที่ เกียวข
่
้องและ /หรื อปร ะมวล รัษ ฎากรกาห นด ซึงผู
่ ้ลงทุน จะมีภ าระ ผูกพัน ที่ จะต ้องป ฏิบ ั ติ
ตามเงื่อน ไข และ วิธี การที่ กาหน ดไ วใ้ นกฎ หมายภาษี อากร ผู ้ล งทุ น ของห น่ว ยล งทุ น ชนิ ด เพื่อการออม
พิเศ ษ จ ะไ ม่ไ ด ้รั บ สิ ท ธิป ระ โยช น์ ท างภ าษี ห ากไ ม่ป ฏิ บั ติ ต ามเ งือน
่ ไ ข การ ล งทุ น แล ะ จ ะ ต ้อ งคื น
สิท ธิป ระ โยชน์ ท างภาษี ที่ เค ยไ ด ้รับ ภายใ นก าห นด เวลาที่ กฎ หมายที่ เกียวข
่
้องกา หน ด มิฉ ะนั ้น จ ะต ้อ ง
ช าระเงินเพิมและหรื
่
อเบี้ยปรับ ตามประ มวลรัษ ฎ ากร (ถามี)
้
อายุโครงการ

: ไม่กาหนด

จ านวนเงินทุนของโครงการ

: 1,000 ล ้านบาท

ว ันที่จ ดทะเบียนกองทุน
บริษ ัทจ ัดการและนายทะเบียน

: 10 เมษายน 2563
(เปิ ดให ้บริการหน่วยลงทุน ตั ้งแต่ว ันที่ 28 พฤษภาคม 2563)
: บริษั ทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัท ร จากัด

ผู้ด ูแลผลประโยชน์

: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

เงินฝาก,บัต รเงินฝาก

1.04%

สิน ทรัพย์และหนี้ส ิน อืน
่

-0.14%

ตราสารทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อ ันดบแรก
ั
1 บริษั ท ปตท. จากัด (มหาชน) (P TT)

%
NA V
9.34

2 บริษั ท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (A O T)

8.32

3 บริษั ท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ว ิส จากัด (มหาชน) (A DVANC)

5.58

4 บริษั ท ปตท. ส ารวจและผลิต ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) (P TTE P )

5.23

5 บริษั ท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (C P A LL)

5.09

กลุ่มอุตสาหกรรม ( sector ) 5 อ ันดบแรก
ั
1 พลังงานและสาธารณูป โภค

%
NA V
24.30

2 ธนาคาร

12.34

3 พาณิช ย์

10.64

4 ขนส่งและโลจิส ติกส์

9.99

5 เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร

9.89

ระดบความเสี
ั
่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

ปัจ จ ัยความเสี่ยงที่สาคญ
ั
ความผัน ผวนของราคาตราสาร (M arket risk), ธุรกิจของผู ้ออกตราสาร (Business Risk), ด ้านสภาพคล่อง
ของตราสาร (Liquidity Risk), ความเสี่ยงจากการเข ้าท าสั ญญาซื้อขายล่ว งหน ้า (Lev erage risk)
* คุณ สามารถดูข ้อมูลเพิมเติ
่ มได ้ที่ https://am.kkpfg.com
คาเตือน
•

•

การ ลงทุน มีค วามเสี่ ยง ผู ้ล งทุน ค วรศึ กษ าข ้อมูล และ คู่ม ือการ ลงทุน ใน กองทุ นร วมเพือการออมก่อน
่
การตั ดสิ นใ จลงทุน รวมทั ้งสอบถามและข อรับ คู่ม ือการล งทุน ใน กองทุน รวมเพือการ
่
ออมได ้ท ี่บ ริษั ท
จัด การ หรือ ผู ้สนับ สนุน การขายหรือรับ ซือคื
้ น หน่วยลงทุน อืนที
่ ่ไ ด ้รับ การแต่งตั ้ง
ผู ้ลงทุน ไม่สามารถน าหน่วยลงทุน ชนิด เพือการ
่
ออมไปจาหน่าย โอน จาน า หรือน าไปเป็ นประกันได ้

•
•

ผลการด าเนิน งานในอดีต ของกองทุน รวมมิได ้เป็ นสิ่งยืน ยัน ถึงผลการด าเนิน งานในอนาคต
กองทุน อาจลงทุน ในสัญญาซือขายล่
้
ว งหน ้า ดังนั ้น กองทุน จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน รวมอืน
่

•

โปรดศึกษาค าเตือนที่ส าคัญอืนได
่
้ในหนังสือชี้ช วนส่วนข ้อมูลกองทุน รวม
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กาหนดการซื้อ -ขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็ บจากกองทุน (ร้อ ยละของมูลค่าทร ัพย์สินของกองทุน **) (รวม VAT)

การเสนอขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขั ้นต ่าของการซือหน่
้
วยลงทุน
การรับ ซือคื
้ น หน่วยลงทุน

: ทุกวันท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
: 1,000 บาท
: ทุกวันท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก

: ทุกวันท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า
มูลค่า/จานวนหน่วยลงทุน ขั ้นต ่าการรับ ซือคื
้ น
มูลค่า/จานวนหน่วยลงทุน คงเหลือขั ้นต ่า
ระยะเวลาการรับ เงินค่าขายคืน

:
:
:
:

T = วันท าการซือขาย
้

ทุกวันท าการ เวลา 8:30 – 15:30 น.
ไม่กาหนด
100 บาท/10 หน่วย
ปั จจุบ ัน T+2 เฉพาะบัญชีรับ เงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ของ KKP Bank, S C B, BBL,
KBank, BA Y, TTB, KTB, CIMB Thai,
LH Bank, U O B, C itibank และน าฝาก/
น าส่งเช็ค T+2 ส าหรับ บัญชีธนาคารอืน
่
นอกเหนือจากที่ระบุข ้างต ้น (รายละเอียดอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง)

ค่าธรรมเนียมการจัด การ
: ไม่เกิน 1.605% ต่อปี (ปั จจุบ ัน 0.428% )
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
: ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปั จจุบ ัน 0.02675% )
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
: ไม่เกิน 0.13375% ต่อปี (ปั จจุบ ัน 0.107% )
ค่าธรรมเนียมและค่ าใช ้จ่ ายทั ้งหมดที่ เรี ยกเก็บ ร ้อยละ 0.516 ต่อปี
(ตั ้งแต่ว ันที่ 10 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 64)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็ บจากผู้ซื้อ หรือ ผู้ถือ หน่วยลงทุน ( ร้อ ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
( รวม V A T )
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบ ัน ยกเวน)
้
ค่าธรรมเนียมการรับ ซือคื
้ น หน่วยลงทุน
: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบ ัน ยกเวน)
้
ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก
: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบ ัน ยกเวน)
้
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า

ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบ ัน ยกเวน)
้

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

: ไม่เกิน 50 บาท ต่อ 1 รายการ (ปั จจุบ ัน ยกเวน)
้

* * มูลค่าทรัพย์ส ิน ของกองทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์ส ิน ทั ้งหมด หักด ้วยมูลค่าหนี้ส ิน ทั ้งหมด
เวนแต่
้
ค ่าธรรมเนียมการจัด การ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ผลการดาเนินการในอดีต1 ข้อมูล ณ ว ันที่ 2 9 เมษายน 2 5 6 5 ประเภทกองทุน ตามสมาคมบริษั ทจัด การลงทุน (A IM C) : E quity G eneral
25
20

KKP SET50 ESG-SSF

ตั

15
Cumulative return (%)

Y ear to
3 เดือน 6 เดือน
Date

1 ปี 2

3 ปี 2

5 ปี 2

กองทุน รวม

1.95%

1.68%

3.36%

6.65%

N /A

ตัวชี้ว ัด 3
ความผัน ผวน
ของผลการ
ด าเนิน งาน2
ความผัน ผวน
ของตัวชี้ว ัด 2

0.67%

0.41%

2.39%

5.76%

N /A

11.03%

11.54%

11.70% 12.04%

11.49%

12.08%

11.97% 12.22%

ี้ ั

10
5
0
-5
-10
-15

1 0 ปี 2

ตงแต่จ
ั้
ัดตงั้
กองทุน2

N /A

N /A

8.94%

N /A

N /A

7.66%

N /A

N /A

N /A

16.79%

N /A

N /A

N /A

16.95%

ผลการด าเนิน งานตามปี ปฏิท ิน4,5 (% ต่อปี )

-20

2 5 55 2 5 56

2 5 57

2 5 58

2 5 59

2 5 60

2 5 61

2 5 62

2 5 63

2 5 64

กองทุน รวม
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.82%
เอกสารการวัดผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมฉบับ นี้ ได ้จัด ท าตามมาตรฐาน
3
การวัดผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมข องส มาค มบริษั ทจัด การล งทุน
ตัวชี้ว ัด
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.42%
2
% ต่อปี
ความผัน ผวน
3
ตัวชี้ว ัด: ดัช นีผ ลตอบแทนรวม S E T50 (S E T50 TRI)
ของผลการ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
22.92%
4
ด าเนิน งาน
หากกองทุน รวมมีผลการด าเนิน งานตั ้งแต่ วันที่จดทะเบียนทรัพย์ส ิน กองทุน รวม
ความผัน ผวน
หรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิด หน่วยลงทุน ไม่ครบ 1 ปี ปฏิท ิน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
23.16%
ของตัวชี้ว ัด
จะแสดงผลการด าเนิน งานของปี ปฏิท ิน แรกตั ้งแต่ว ันที่ก องทุน รวมจดทะเบียน
ทรัพย์ส ิน กองทุน รวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิด หน่วยลงทุน จนถึงวันท าการสุ ด ท ้ายข องปี ปฏิท ิน แรก
5
หากกองทุน รวมมีผลการด าเนิน งานในปี ที่เลิกกองทุน ไม่ครบ 1 ปี ปฏิท ิน จะแสดงผลการด าเนิน งานของปี ปฏิท ิน สุด ท ้ายตั ้งแต่ว ันท าการสุด ท ้ายขอ งปี ปฏิท ิน ก่อนหน ้าจนถึงวันที่เลิก กองทุน
1

12.45%
11.76%
13.86%
13.88%

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็ นต์ไทล์ ( P eer Gr oup Fund P erformance)
A IM C C ategory

E quity Large C ap

P eer P ercentile

Return (% )
1Y
3Y

3M

6M

5th P ercentile

2.18

7.26

11.71

25th P ercentile

1.72

3.31

50th P ercentile

1.30

2.65

75th P ercentile

0.08

95th P ercentile

-0.98

S tandard Dev iation (% )
1Y
3Y

5Y

10Y

3M

6M

5Y

10Y

5.06

6.54

6.64

11.16

11.38

11.13

19.52

16.55

14.79

6.70

1.25

4.00

5.42

11.71

11.74

11.68

20.35

17.23

15.34

5.79

-1.46

2.06

4.11

12.20

12.04

12.12

21.67

17.79

15.61

1.49

3.65

-3.38

0.40

2.67

12.89

12.51

12.42

22.58

18.86

16.23

0.31

0.97

-4.55

-1.38

2.17

18.97

18.93

21.05

29.66

22.62

16.87

ข ้อตกลงและเงือนไขของข
่
้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนิน งาน แบบเปอร์เ ซ็นต์ไ ทล์ (Disclaimer of P eer group F und P erformance)
1. ผลการด าเนิน งานในอดีต ของกองทุน มิได ้เป็ นสิ่งยืน ยัน ถึงผลการด าเนิน งานในอนาคต
2. ผู ้ลงทุน สามารถดูข ้อมูลฉบับ เต็มได ้ที่ w w w .aimc.or.th
3. ผลการด าเนิน งานของกองทุน ที่การเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุน รวมภ ายใต ้ข ้อกาหนดของสมาคมบริษั ทจัด การล งทุน โดยกองทุน ที่จะถูกเปรียบ เทียบผลการด าเนิน งานในแต่ล ะช่ว งเวล า
กับกองทุน ประเภทเดียวกันในระดับ เปอร์เซ็นต์ไ ทล์ (P ercentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
- 5th P ercentile แสดงผลการด าเนิน งานของกองทุน อันดับ ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไ ทล์
- 25th P ercentile
แสดงผลการด าเนิน งานของกองทุน อันดับ ที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไ ทล์
- 50th P ercentile แสดงผลการด าเนิน งานของกองทุน อันดับ ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไ ทล์
- 75th P ercentile
แสดงผลการด าเนิน งานของกองทุน อันดับ ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไ ทล์
- 95th P ercentile แสดงผลการด าเนิน งานของกองทุน อันดับ ที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไ ทล์
4. ผลตอบแทนที่ม ีอายุเกินหนึ่งปี นั ้นมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือผู
่ ้ลงทุน ทราบผลตอบแทนของกองทุน ที่ล งทุน สามารถน าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไ ทล์ต ามตาราง จะทราบว่ากองทุน ที่ล งทุน นั ้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุน รวมนั ้น

คา เตือ น : การล งทุ น มีค วามเสี่ ยง ผู ้ล งทุน ควรศึ กษ าข ้อมูล และ คู่ม ือการ ลงทุน ใน กองทุ นร วมเพื่อการออมก่อนการ ตัด สิน ใจ ลงทุน ร วมทั ้งสอบถามแล ะข อรั บคู่ มือการล งทุ นใ นกองทุ น รวม
เพื่อการ ออมได ้ท ี่ บ ริษั ท จั ดการ ห รื อ ผู ้ส นั บ สนุ น การข ายห รื อรั บซื้อ คื นห น่ วยล งทุ น อืน
่ ที่ ไ ด ้รั บ การแต่ งตั ้ง ,ผู ้ล งทุ น ไ ม่ส ามารถน าห น่ว ยลงทุ นช นิ ด เพื่อการออมไ ปจ าห น่ าย โอน จาน า
หรือน าไปเป็ นปร ะกันไ ด ,้ ผล การด าเนิน งานใน อดีต ข องกองทุน รวมมิไ ด ้เป็ น สิ่งยืน ยัน ถึงผลการด าเ นิน งานในอนาคต , กองทุน อาจลงทุ นใน สัญญาซือข
้ ายล่วงหน ้า ดังนั ้น กองทุน จึง มีความเสี่ย ง
มากกว่ากองทุน รวมอืน,
่
โปรดศึกษาค าเตือนที่ส าคัญอืนได
่
้ในหนังสือชี้ช วนส่วนข ้อมูลกองทุน รวม
สถานที่ต ิดต่อซื้อ – ขายหน่วยลงทุน หรือ ขอร ับหนังสือ ชี้ช วน : บริษั ทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัท ร จากัด 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั ้นที่ 17 ถนนสุข ุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 w ebsite : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
หรือ ผู ้สนับ สนุน การขายหรือรับ ซือคื
้ น หน่วยลงทุน อืนที
่ ่ไ ด ้รับ การแต่งตั ้ง
* C AC : โครงการแนวร่วมปฏิบ ัต ิข องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้าน การทุจริต (Thailand's P riv ate S ector C ollectiv e A ction C oalition A gainst C orruption)

เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SET50 ESG-SSF)
แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จากัดมีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG
KKP SET50 ESG FUND
KKP SET50 ESG FUND
(หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : KKP SET50 ESG-SSF)
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน

ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
1

เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SET50 ESG-SSF)
คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน

1. กองทุนจะลงทุน ในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดั งกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญ ชีไม่น้ อยกว่ า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุ นรวม โดยกองทุนมีเป้าหมายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบีย น
ในตลาดหลั กทรัพย์ แห่ งประเทศไทยที่ เป็น ส่วนประกอบของดั ชนี SET 50 โดยจะคัด เลือ กหลั กทรัพย์ ตามหลั กเกณฑ์
ที่บ ริษั ท จั ดการกาหนด เช่ น หลั ก เกณฑ์ ด้ านปั จ จัย พื้น ฐาน และ/หรื อหลั กเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ นโยบายและหรื อ
การดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) เป็นต้น
ทั้งนี้ กองทุน จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพ ย์
เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ ยในรอบปี บัญ ชี ไม่ น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 65 ของมูล ค่ าทรัพ ย์สิ น สุท ธิข องกองทุ น โดยการนั บสั ดส่ ว น
การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่รวมถึง
การลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว
2.เงิ นลงทุ นส่ วนที่ เหลือ จะลงทุ นใน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงิน ฝาก หรือหน่ว ยลงทุ นของกองทุน รวม
ตลอดจนหลั กทรัพย์ หรือ ทรัพ ย์สิ นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี อื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมลงทุนได้
3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุ นรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้าง พื้น ฐาน (infra) ซึ่ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษั ทจัดการ
ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็ น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพ ย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไ ม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวน
หน่ว ยลงทุนของกองทุ นปลายทาง โดยการลงทุ นในหน่ วยลงทุน ดังกล่าวต้องอยู่ภ ายใต้กรอบนโยบายการลงทุน ของ
กองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถ
ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้
บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
4 .กองทุน อาจลงทุ นในสั ญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า (Derivative) เพื่ อลดความเสี่ ยง (Hedging) และ/หรือเพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริห ารการลงทุน (Efficient portfolio management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่ มีลักษณะของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
5.กองทุน จะไม่ ลงทุ น ในตราสารหนี้ที่ มีอั น ดับ ความน่า เชื่อ ถือ ของตราสารหรื อผู้ ออก (issue/issuer) ต่ ากว่า ที่
สามารถลงทุ นได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ ที่ไ ม่ไ ด้รั บการจั ดอั นดั บ ความน่ าเชื่อ ถือ (unrated securities)
และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ใน
รายละเอี ยดโครงการจั ดการกองทุ นและหนั งสื อชี้ ช วนส่ว นข้ อมู ล โครงการ โปรดศึก ษารายละเอีย ดทั้ งหมดเพิ่ ม เติ ม
https://am.kkpfg.com)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูง
กว่าดัชนีชี้วัด
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
กองทุนนี้มีร ะดับความเสี่ ยงอยู่ในระดั บ 6 (เสี่ยงสู ง) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกั บ ผู้ ล งทุ น ที่ รับ ความเสี่ ย งได้ ตั้ งแต่ ร ะดั บ สู ง มาก และต้ อ งการกระจายเงิ นลงทุ น ไปลงทุ น ใน
ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 โดยมีเป้าหมาย
ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET50
ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม (KKP SET50 ESG-SSF) ต้องสามารถรั บความเสี่ยงจากการลงทุนในตรา
สารทุน รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรื อ
ประมวลรั ษฎากรก าหนด ซึ่ งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จ ะต้องปฏิ บัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รั บสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่ม
และหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

•

•

•

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
•

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
• กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ ลงทุน อาจมาจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและ
จุลภาคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงได้
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ เพิ่มประสิทธิภ าพในการบริห ารการลงทุน จึงทาให้กองทุ น
มีความเสี่ย งมากกว่า กองทุ นรวมอื่ น จึ งเหมาะสมกั บผู้ ลงทุ นที่ ต้อ งการผลตอบแทนสูง และรับ ความเสี่ย งได้ สูง กว่ า
ผู้ล งทุ น ทั่ วไป ผู้ ลงทุ นควรลงทุน ในกองทุ น รวมเมื่ อ มีค วามเข้า ใจในความเสี่ ย งของสั ญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้า และ
ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึง ถึงประสบการณ์ การลงทุ น วัตถุ ประสงค์ การลงทุน และ
ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
• กองทุ น นี้ มี ก ารเน้ น การลงทุ น ในตราสารทุ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยที่ เ ป็ น
ส่ ว นประกอบของดั ช นี SET 50 โดยอาจมี ก ารกระจุ ก ตั ว ในหม วดอุ ต สาหกรรมใดอุ ต สาหกรรมหนึ่ ง (sector
concentration) มากกว่ า 20% ของ NAV จึงมี ความเสี่ยงที่ผู้ล งทุน อาจสูญ เสี ยเงิน ลงทุนเป็นจ านวนมาก (ข้อมู ล ณ
วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
(ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนหรือการซื้อและ
หรือขายคืนและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
หากการลงทุนและหรือการซื้อขายและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุ นขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้ อง ผู้ลงทุนอาจต้อ ง
ชาระคืนภาษีแ ละหรือมี เบี้ยปรับ และหรือเงินเพิ่ มหรื อค่า ธรรมเนีย มหรือ ค่าใช้จ่า ยอื่น ทั้งนี้ บริษั ทจั ดการไม่มี ภาระ
ผูกพันในการชดเชยค่าภาษีที่ผู้ลงทุนถูกเรียกเก็บ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และหรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิ ด
ขึ้นกับผู้ลงทุน
• ผู้ลงทุน ต้องลงทุ น ในหน่ว ยลงทุน ชนิ ดเพื่ อการออมอย่า งต่อ เนื่ องระยะยาวตามที่ กฎหมายที่ เกี่ย วข้ องและประมวล
รัษฎากรก าหนด ซึ่ง ผู้ลงทุนจะมีภาระผู กพันที่จะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขและวิธี การที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ผู้ลงทุน ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออมจะไม่ได้ รับสิท ธิประโยชน์ท างภาษีหากไม่ปฏิ บัติต ามเงื่อ นไขการลงทุ นและ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระเงิ น
เพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ ถอื หน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อ การออมนี้พึง ได้รับจะสิ้นสุ ดลงเมื่ อผู้ถือ หน่วยลงทุน ไม่ปฏิ บัติตาม
เงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชาระคืนสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลา และหาก
การช าระคื นสิท ธิประโยชน์ ทางภาษีดั งกล่ าวไม่ เป็นไปตามที่กาหนด ผู้ถือ หน่ว ยลงทุ นจะต้องช าระเงินเพิ่ มและ/หรื อ
เบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับและภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้ น
เมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็นประกันได้
• ผู้ลงทุนมี หน้ าที่ใ นการบัน ทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอีย ดการลงทุนและเอกสารอื่ นที่เ กี่ยวข้องกับการลงทุ น
ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
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• การลงทุนมีค วามเสี่ยง ผู้ล งทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุ นในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตั ดสินใจลงทุ น
รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มื อการลงทุนในกองทุน รวมเพื่ อการออมได้ที่ บริษัท จัดการ หรือ ผู้ สนับสนุ นการขายหรื อ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
• บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคาสั่งซื้อ/สั บเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุ นชนิดเพื่อการออม เป็ น
การชั่ว คราวหรือ ถาวร หากสิ ทธิป ระโยชน์ ทางภาษีข องการลงทุน ในหน่ วยลงทุน ชนิ ดเพื่ อการออมหมดสิ้น ไปหรื อ
เปลี่ ยนแปลงไป และ/หรื อ เงื่ อนไขการลงทุ นในหน่ วยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ การออมเพื่ อ ให้ไ ด้ สิท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณี อื่นใดเพื่ อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุ น อย่า งไรก็ตามบริษัท จัดการขอสงวน
สิทธิ ที่จะเปิด เสนอขายหรื อรับ คาสั่ งซื้อ /สับ เปลี่ ยนเข้าหน่วยลงทุ นชนิดเพื่ อการออมอี กครั้ งหลั งจากปิด รับค าสั่ งซื้อ /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund)
ตามอัตราส่วนที่บ ริษัทจัดการกาหนด ดังนั้น บริษั ทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้อ งกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุ น ที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุ นรวมภายใต้ก าบริหารจัดการ
ของบริษัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เดียวกัน เพื่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนของทั้งกองทุน รวมต้นทาง
และกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ https://am.kkpfg.com
• การลงทุน มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้ าใจลักษณะสิ นค้ าเงื่อ นไขผลตอบแทน และความเสี่ย งก่อนตัด สินใจ
ลงทุน
• ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการกองทุนที่
ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่า ง
บริษั ทจัด การกองทุ นและผู้ถื อหน่ วยลงทุนที่ จัดท าขึ้ น โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ของ
กองทุนรวม
• เว้นแต่บ ริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิที่จ ะไม่รับเปิดบัญชี กองทุน เพื่ อเป็น ลูกค้าใน
ความดูแลของบริ ษัทจัดการเพิ่มเติ ม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิด เผยการไม่รับเปิ ด
บัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัท
จัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแ นวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่ า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่ จาหน่ายได้ แล้วทั้งหมด
บริษัทจัดการอาจใช้ดุล ยพินิจในการเลิกกองทุ นรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ที่ได้รับไว้แ ล้วหรือ หยุ ด
รับคาสั่งดังกล่าวได้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิ ทธิเรียกให้บริษัทจัด การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืน เงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคื น เงิ น ทุ น
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
• การแบ่ง ชนิดหน่ วยลงทุน ไม่ได้เป็ นการแยกความเป็นนิติบุ คคลของกองทุน กองทุน นี้ยังคงเป็นนิติบุ คคลเดีย วเท่านั้ น
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยก
5
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•

•

•

•

ออกจากกั น ตามชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น โดยทรั พ ย์ สิ น ทั้ ง หมดของกองทุ น จะอยู่ ภ ายใต้ ค วามผู ก พั น รั บ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการเปิ ดบริการหน่ว ยลงทุ นชนิด ที่ยังไม่เปิด ให้บริ การเพิ่ มเติม โดยการแบ่ งหน่ว ยลงทุ น
ออกเป็น ชนิด ต่าง ๆ จะเป็ นไปตามที่ส านัก งาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ ยวข้องประกาศกาหนด ทั้งนี้ เพื่อ เพิ่ม การ
ให้ บริ การแก่ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุน ที่ อาจมี ความต้อ งการลงทุน ที่แ ตกต่า งกั นในรายละเอี ยด โดยบริ ษัท จัด การจะแจ้ ง
รายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน การสับเปลี่ย น
หน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/
หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
บริษัทจั ดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเปิดให้ผู้ ถือหน่ วยลงทุน ทารายการสับ เปลี่ยนระหว่างชนิดหน่ วยลงทุ นภายในกองทุ น
เดียวกันนี้ ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถื อหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็ บไซต์ของบริษัทจั ดการ และ/หรือที่ส านักงานของบริษั ทจัดการ
และ/หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรั บ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โปรดศึกษาคาเตือนที่สาคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

สูง

ต่า
 5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ต่า

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

general

large cap

mid/small

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration)
ความเสี่ยงจากการลงทุน
ต่า
กระจุกตัวในผู้ออก
10 – 20%
20 -50%
50 – 80%
 10%
ตราสารรวม

sector

สูง

 80%

ความเสี่ยงจากการลงทุน
ต่า
กระจุกตัวในหมวด
20%-50%
50%-80%
 20%
 80%
อุตสาหกรรมรวม
(High sector concentration
risk)
หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคใน
สัดส่วน 22.88% ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

สูง

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 9.85%

พาณิชย์ 9.71%
ขนส่งและโลจิสติกส์
9.28%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
1.33%

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
0.97%

ธนาคาร 12.22%

พลังงานและสาธารณูปโภค
22.88%
หุ้นกลุ่ม อื่นๆ เช่น อาหาร
และเครื่องดื่ม ปิโตรและ
เคมีภัณฑ์ เป็นต้น 33.75%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT)
2 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (AOT)
3 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (ADVANC)
4 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (CPALL)
5 บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) (PTTEP)

% ของ NAV
9.55
7.67
6.02
4.66
4.12

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน 3.4508

4.00
3.00
2.00
1.00

สูงสุดไม่เกิน 1.6050

0.4280

สูงสุดไม่เกิน 1.6050

สูงสุดไม่เกิน 0.1070 สูงสุดไม่เกิน 0.1338
0.02675

0.00
การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

0.1070
นายทะเบียน

0.5878
0.0260
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบญ
ั ชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้
ที่https://am.kkpfg.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก
หมายเหตุ :

สูงสุดไม่เกิน
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

เก็บจริง
ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบันยกเว้น

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
50 บาท ต่อ 1 รายการ
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบันยกเว้น
ปัจจุบันยกเว้น

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษัท จัดการ กองทุ นต้น ทาง และกองทุ น
ปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee) ซ้้าซ้อนกัน
3. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สานักงานของบริษทั จัดการ
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ผลการดาเนินงานในอดีต
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
• แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน
ผลการด้าเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน1, 2,3,4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
12.45%
11.76%

14.00%
12.00%
10.00%

8.00%

กองทุนรวม
2.82%
2.42%

6.00%
4.00%

ตัวชี้วัด

2.00%
0.00%

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัด ผลการดาเนินงานของกองทุน รวมฉบับนี้ ได้จั ดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน รวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
4. เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

• กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -22.04%
• ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 17.75% ต่อปี
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity Large Cap
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SET50 ESG-SSF)
• ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Year to
Date
12.45%
11.76%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2,4
9.54%
8.86%

กองทุนรวม
2.24%
4.54%
12.45%
N/A
N/A
N/A
ตัวชี้วัด 3
2.83%
5.04%
11.76%
N/A
N/A
N/A
ความผันผวนของ
13.86%
11.73%
12.25%
13.86%
N/A
N/A
N/A
17.75%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
13.88%
11.68%
12.27%
13.88%
N/A
N/A
N/A
17.88%
ตัวชี้วัด
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด :SET50 TRI
4. เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Equity Large Cap ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
AIMC Category Peer Percentile

Equity Large Cap

5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3M
8.24
4.00
3.26
2.37
1.48

6M
17.2
7.36
8
5.23
4.24
3.26

Return (%)
1Y
3Y
25.14 7.52
20.08 3.57
14.68 1.08
12.34 -2.21
8.35 -3.35

5Y
7.38
4.12
2.58
1.30
-0.62

10Y
8.97
7.81
6.23
4.97
4.18

3M
10.80
11.04
11.47
12.07
19.08

Standard Deviation (%)
6M 1Y 3Y
5Y
11.16 11.85 19.29 16.30
11.62 12.53 20.18 17.15
11.95 12.95 21.32 17.70
12.51 13.42 22.65 18.82
23.66 22.36 29.25 22.18

10Y
15.02
15.66
16.15
16.50
17.12

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึง่ ปีนนั้ มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีล่ งทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน้
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
10 เมษายน 2563 (เปิดให้บริการหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม
2563)
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 – 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วั นทาการนั บแต่วั นรับซื้ อคืน หน่วยลงทุ น
นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ปั จ จุ บั น T+2 เฉพา ะบั ญ ชี รั บ เงิ น ค่ า ข า ยคื น
หน่ ว ยลงทุ น ของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank,
BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB,
Citibank และ นาฝาก/น าส่ง เช็ค T+2 สาหรับ บัญ ชี
ธน า ค า รอื่ น น อ ก เห นื อ จ า ก ที่ ระ บุ ข้ า งต้ น
(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))
T= วันทาการซื้อขาย
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณอธิชัย เจษฎาถาวรวงษ์
ผู้จัดการกองทุน
2 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
0.18 เท่า
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 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) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
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
13

เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SET50 ESG-SSF)
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด โทรศัพท์ : 0-2508-1567
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึง
ช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ
ช่องทางการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิที่ จะไม่รับเปิดบัญ ชี
กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรื อ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคื น
และ/หรือ ตามวิธีก ารอื่น ใดที่บ ริษั ท จัด การกาหนด ทั้ง นี้ ผู้ถื อหน่ว ยลงทุ นที่ ได้ เปิ ดบั ญ ชี
กองทุ น ไว้ กั บ บริ ษั ท จัด การก่ อนหน้ าวั น ที่ บริ ษั ท จัด การไม่ รั บเปิ ดบั ญ ชี ก องทุ 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
•

ติดต่อสอบถามรับหนังสือ
ชี้ชวนร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น
ต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมู ลเพิ่ มเติ ม และรั บหนั งสื อชี้ช วนและโครงการและข้อผู กพั น
ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการ
จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจ
เกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิ ดให้มีการลงทุ นในกองทุนรวมภายใต้การบริ หารจัดการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
ทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของ
การสั่งซื้อครั้งถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
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ข้อมูลอื่นๆ

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
• ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อ ประโยชน์ ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มถี ิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่ อ ยู่ ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้ มี ขึ้น
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
• บริษ ัทจั ดการจะเป็นผู้ดาเนินการตามพระราชบั ญญัติคุ้ม ครองข้ อมูลส่ว นบุคคล

(และที่ มี
การแก้ไขเพิ่มเติ ม) ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ทั้งนี้ เว้นแต่บ ริษัทจัดการจะ
กาหนดเป็นอย่างอื่น
• ผู้ลงทุน/ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับ ทราบนโยบายความเป็นส่ว นตัวของบริษ ัท (Privacy Notice)
ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน 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
สาคัญ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 แล้ วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดาเนิน การของกองทุ น
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง
ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน เป็นต้ น
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ต้องการ
3. ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความเสี่ ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการ
ดาเนินงาน เป็นต้น
4. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk)
ความเสี่ย งจากการที่ผู้ออกตราสารหรือ ผู้ค้าประกันตราสารที่กองทุ นไปลงทุน ปฏิเสธการชาระเงิ นต้นและดอกเบี้ยได้
ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
5. ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Risk)
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ความเสี่ ยงจากการที่ ราคาหลักทรัพย์ ที่ต ราสารอนุพั นธ์นั้ นอ้ างอิ งอยู่ มีราคาเคลื่อ นไหวในทิศ ทางตรงกัน ข้ามกับ ที่
คาดการณ์ ไว้ ทาให้กองทุน รับรู้ ผลขาดทุ น เนื่ องจากกองทุ นได้ ดารงสถานะเปิดรั บความเสี่ยง(Exposure) จากการ
พิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่ า
การลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นหากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทาให้ค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net
Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึน้ ได้

คาอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง
ความเสี่ย งจากความผั นผวนของมู ลค่า หน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ย งที่มู ลค่า ของหลัก ทรัพ ย์
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรื อลดลงจากปัจ จัยภายนอก เช่ น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจั ยทาง
การเมือ งทั้งในและต่ างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจ ารณาได้จากค่ า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุ น
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการกระจุ กตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุ น
แบบกระจุกตัว ในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญ ญา หรือบุค คลอื่นที่ มีภาระผูกพัน ตามตราสารหรือสัญ ญานั้ นรายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงิน ฝากหรื อตราสารเทีย บเท่า เงิน ฝากที่ ผู้รับ ฝากหรือ ผู้อ อกตราสารที่ มีก ารจั ดอั นดั บความน่ าเชื่ อถื ออยู่ในอัน ดั บ
ที่สามารถลงทุนได้
ความเสี่ย งจากการลงทุ นกระจุก ตัวในหมวดอุต สาหกรรมใดอุ ตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดัง กล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุ นที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่ มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

คาอธิบายเพิ่มเติม
อัตราส่ว นหมุ นเวี ยนการลงทุ นของกองทุน รวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่ อให้ผู้ล งทุน ทราบถึ งปริ มาณการ
ซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่ า
ระหว่า งผลรวมของมูล ค่าการซื้อทรัพย์สิ นกับ ผลรวมของมูลค่ าการขายทรัพย์สิ นที่ก องทุน รวมลงทุน ในรอบระยะเวลา
ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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