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กองทุนเปิ ดเคเคพี SET50 ESG (ชนิดทัว่ ไป)
KKP SET50 ESG FUND : KKP SET50 ESG
Fund Fact Sheet ข้อ มูล ณ ว ันที่ 30 มิถุนายน 2565

Anti-corruption Progress Indicator : ได้ร ับการร ับรอง CAC*
ประเภทของกองทุนรวม : กองทุน รวมตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษ ัทจ ัดการลงทุน (AIMC) : Equity Large Cap

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

ว ัตถุประสงค์ของกองทุน
เพื่ อเ ป็ น ทางเลื อกส าห รับ ผู ้ล งทุ น ที่ต ้อ งการ ล งทุ น ระ ยะ ปาน กล างถึ งร ะยะยาว ที่ ต ้องการรั บ ผล ต อบ แทน
จากการลงทุน ในตราสาร ทุน ที่ มีป ัจจัย พื้น ฐานดี
นโยบายการลงทุน

ส ัดส่วนการลงทุน (% NAV)
มูล ค่าทรัพย์สิน สุทธิ
มูล ค่าหน่วยลงทุน

59.19
ล ้านบาท
12.3066 บาท

• กองทุ น จ ะ ล งทุ น ใ น ต ร าสาร ทุ น โด ยมี net exposure ใ น ต ราสารดั งกล่ าว โด ยเ ฉ ลี่ ยใ น รอบ ปี บั ญ ชี
ไม่ น ้อ ยกว่ าร ้อยล ะ 8 0 ข องมู ล ค่ าทรั พย์ สิ น ข องกองทุ น ร วม โด ยกองทุ น มี เ ป้ าห มายมุ่ งเน ้ น ล งทุ น
ในต ราสาร ทุน ของบริ ษัท จด ทะ เบี ยนใ นต ลาดห ลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ปร ะเทศไ ทยที่เป็ นส่ วน ประ กอบข องดั ช นี
SET 5 0 โด ยจ ะคั ด เ ลื อกห ลั กท รั พย์ ต ามห ลั กเ กณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ทจั 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 ก เกณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข ้อ งกั บ การ น โยบ ายแ ล ะ ห รื อการ ด าเนิ น ก าร
ด ้านสิ่งแวดล ้อม สังคม และธรรมาภิบ าล (Environmental, Social and Governance) เป็ นต ้น
• ทั้ง นี้ กองทุ น จะ ล งทุ น ใน ห ลั กทรั พย์ ที่จ ด ทะเ บีย น ใ นต ล าดห ลั กทรัพ ย์ แห่ งป ระ เทศ ไ ทย แล ะ /ห รื อ
ตล าด หลั กทรัพ ย์ เ อ็ม เอ ไอ โด ยเ ฉลี่ ยใ นรอบปี บั ญชี ไม่ น ้อยกว่าร ้อยละ 65 ข อง มูล ค่า ทรัพ ย์สิ นสุ ทธิ
ข องกอ งทุ น โด ยการ นั บ สั ด ส่ วน การ ล งทุ น ใ น ห ลั กท รั พย์ ที่ จ ด ทะ เ บี ยน ใ น ต ล าด ห ลั ก ทรั พ ย์
แห่ง ประ เทศ ไทย และ/หรือ ตล าด หลัก ทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่ร วมถึ งการล งทุน ในหุ ้น ที่ อยู่ ในร ะหว่ าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลั กทรั พย์ด ั งกล่ าว
• กองทุ น อาจ ล งทุ น ใน สั ญญ าซื้ อข ายล่ วงห น ้า (Derivative) เ พื่ อล ด ค วามเสี่ ยง (Hedging) แล ะ/ห รื อ
เพื่ อเ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพการ บ ริ ห าร ก าร ล งทุ น ( Efficient portfolio management) แต่ จ ะ ไ ม่ ล งทุ น
ในตราสารที่มีล ักษณะของสั ญญาซื้อขายล่ว งหน ้าแฝง (Structured Note)

Download
Summary Prospectus

(กองทุ น สามาร ถล งทุ น ใ น ทรัพ ย์ สิ น อื่น ๆ ต ามที่ ร ะบุ ใ น น โยบ ายการล งทุ น ข องกองทุ น รวมถึง ป ระ เ ภ ท
หลั กทรัพ ย์ ใ น รายล ะ เอี ยดโค รงการ จัด การ กองทุ น แล ะ ห นัง สื อชี้ ช วนส่ วนข ้อ มู ล โค รงการ โป รด ศึ กษ า
รายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติ ม https://am.kkpfg.com)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มี
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

ตราสารทุน ในประเทศ 99.54%

• กองทุ นนี้ มีระ ดับ ค วามเสี่ยงอยู่ใ นระ ดับ 6 (เ สี่ยงสูง) หากพิจารณาตามค าแนะน าเรื่อ งการจัด สรร การล งทุ น
(Basic Asset Allocation) จ ะเห มาะกั บป ระเภ ทผู ้ล งทุน ที่รับ ความเสี่ ยงได ้ต ั้งแต่ระ ดับ สู งมาก โด ยผู ้ล งทุ น
ต ้องการลงทุน ใ นระยะกล างถึง ระยะยาว และ ต ้องการกระจายเงิน ลงทุ นไปล งทุน ในต ราสารทุน ของบริษ ั ท
จด ทะ เบี ยน ใน ตล าด ห ลัก ทรั พย์ แห่ งป ระ เทศไ ทยที่ เป็ น ส่ วน ปร ะกอบ ของดั ชนี SET 50โด ยมี เป้ าห มาย
ให ้ผลตอบแทนใกล ้เคียงกับ ดัช นี SET50
• ผู ้ลงทุน ที่ สามารถลงทุ นใ นระ ยะกลางถึงระ ยะยาว โดยคาด หวัง ผล ตอบ แทน ใน ระยะยาวที่ด ี กว่าการล งทุ น
ใน ต ร าสาร ห นี้ ทั่ วไ ป แล ะสามารถรั บ ค วามเ สี่ ยงจ ากการ ล งทุ น ใน หุ ้น แล ะ ค วามผั น ผ วน ข องมูล ค่ า
หน่วยลงทุน ได ้มาก

เงินฝาก,บัต รเงินฝาก
สิน ทรัพย์และหนี้ส ิน อืน
่

0.6%
-0.14%

อายุโครงการ

: ไม่กาหนด

จ านวนเงินทุนของโครงการ

: 1,000 ล ้านบาท

ว ันที่จ ดทะเบียนกองทุน

: 10 เมษายน 2563
(เปิด ให ้บริการหน่วยลงทุน ชนิด ทั่วไป ตั้งแต่วัน ที่ 13 สิงหาคม 2563)

ตราสารทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อ ันดับแรก

บริษ ัทจ ัดการและนายทะเบียน

: บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัทร จากัด

1 บริษ ัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (AOT)

%
NAV
9.13

ผู้ดูแ ลผลประโยชน์

: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

2 บริษ ัท ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT)

8.74

3 บริษ ัท ปตท. สารวจและผลิต ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) (PTTEP)

5.70

4 บริษ ัท แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (ADVANC)

5.20

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

4.85

ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

1 พลังงานและสาธารณูป โภค

%
NAV
23.74

ปัจ จ ัยความเสี่ยงที่สาคัญ

2 ธนาคาร

12.30

ความผัน ผวนของราคาตราสาร (Market risk), ธุรกิจของผู ้ออกตราสาร (Business Risk), ด ้านสภาพคล่อง
ของตราสาร (Liquidity Risk), ความเสี่ยงจากการ เข ้าทาสั ญญาซื้ อขายล่ว งหน ้า (Leverage risk)

3 ขนส่งและโลจิสติกส์

10.79

*คุณ สามารถดูข ้อมูล เพิ่มเติมได ้ที่ https://am.kkpfg.com

4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

10.16

คาเตือ น

5 พาณิช ย์

9.05

กลุ่มอุตสาหกรรม (sector) 5 อ ันดับแรก

• การ ลงทุน มีค วามเสี่ ยง ผู ้ล งทุ นค วร ทาค วามเข ้าใ จลั กษ ณ ะสิน ค ้า เงื่ อน ไข ผล ตอบแทน และ ความเ สี่ย ง
ก่อนการตัด สิน ใจลงทุน
• ผลการด าเนิน งานในอดีต ของกองทุน รวมมิไ ด ้เป็ นสิ่ง ยืน ยัน ถึ งผลการด าเนิน งานในอนาคต
• กองทุน อาจลงทุน ในสั ญญาซื้อขายล่ว งหน ้า ดังนั้น กองทุน จึงมีค วามเ สี่ย งมากกว่า กองทุน รวมอื่น
• โปรดศึกษาค าเตือนที่สาคัญอื่น ได ้ในหนังสื อชี้ช วน ส่วนข ้อมูล กอง ทุน รวม
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กาหนดการซื้อ -ขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อ ยละของมูลค่าทร ัพย์สินของกองทุน**) (รวม VAT)

การเสนอขายหน่วยลงทุน
มูล ค่าขั้น ต ่าของการซื้อหน่วยลงทุน
การรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก

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

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า
มูล ค่า/จานวนหน่วยลงทุน ขั้น ต ่าการรับ ซื้ อคืน
มูล ค่า/จานวนหน่วยลงทุน คงเหลือขั้น ต ่า
ระยะเวลาการรับ เงิน ค่าขายคืน

:
:
:
:

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

T = วัน ทาการซื้อขาย

ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
ไม่กาหนด
100 บาท/10 หน่วย
ปัจจุบ ัน T+2 เฉพาะบัญชีรับ เงิน ค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ของ KKP Bank, SCB, BBL,
KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai,
LH Bank, UOB, Citibank และน าฝาก/น าส่ง
เช็ค T+2 สาหรับ บัญชีธนาคารอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุข ้างต ้น (รายละเอียดอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง)

ค่าธรรมเนียมการจัด การ
: ไม่เกิน 1.605% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.428%)
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
: ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.02675%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
: ไม่เกิน 0.13375% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.107%)
ค่าธรรมเนียมและค่ าใช ้จ่ ายทั้ งหมดที่ เรี ยกเก็บ ร ้อยละ 0.576 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือ ผู้ถือ หน่วยลงทุน (ร้อ ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน
: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก
: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า

ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

: ไม่เกิน 50 บาท ต่อ 1 รายการ (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)

**มูล ค่าทรัพย์สิน ของกองทุน หมายถึง มูล ค่าทรัพย์สิน ทั้งหมด หักด ้วยมูล ค่าหนี้สิน ทั้งหมด
เว้นแต่ค ่าธรรมเนียมการจัด การ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ผลการดาเนินการในอดีต1 ข้อ มูล ณ ว ันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประเภทกองทุน ตามสมาคมบริษ ั ทจัด การลงทุน (AIMC) : Equity Large Cap
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กองทุน2

กองทุน รวม

-1.33%

-4.95%

-1.33%

3.15%

N/A

N/A

N/A

8.96%

ตัวชี้วัด 3
ความผัน ผวน
ของผลการ
ด าเนิน งาน2
ความผัน ผวน
ของตัวชี้วัด 2

-2.53%

-6.17%

-2.53%

2.38%

N/A

N/A

N/A

7.77%

12.11%

12.42% 12.11%

12.16%

N/A

N/A

N/A

16.08%

12.45%

12.78% 12.45%

12.34%

N/A

N/A

N/A

16.24%

ผลการด าเนิน งานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)

-20

2555
กองทุน รวม

N/A

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2563

2564

5.91% 12.45%

1

เอกสารการวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุน ร วมฉบับ นี้ ได ้จัด ทาตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5.66% 11.76%
การวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมข องสมาค มบริษ ัทจัด การล งทุน
ความผัน ผวน
2 % ต่อปี
ของผลการ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
24.08% 13.86%
3 ตัวชี้วัด : ดัช นีผ ลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
ด าเนิน งาน
4 หากกองทุน รวมมีผ ลการด าเนิน งานตั้งแต่ วัน ที่จด ทะเบียน ทรั พย์ สิน กองทุน รวม
ความผัน ผวน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
24.36% 13.88%
หรือวัน ที่เปิด เสนอขายชนิด หน่วยลงทุน ไม่ค รบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการด าเนิน งาน ของตัวชี้วัด
ของปีป ฏิทิน แรกตั้งแต่วัน ที่กองทุน ร วมจด ทะเบี ยนทรั พย์ สิน กองทุน รวมหรื อวัน ที่เปิด เสน อขายชนิด หน่ว ยลงทุน จนถึ งวัน ทาการ สุด ท้ายของปีป ฏิ ทิน แร ก
5
หากกองทุน รวมมีผ ลการด าเนิน งานในปีที่เลิก กองทุน ไม่ ค รบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการด าเนิน งานของปีป ฏิทิน สุด ท้ายตั้ง แต่วัน ท าการ สุด ท้ายของปีป ฏิทิน ก่อนหน ้าจนถึ งวัน ที่เลิก กองทุน
ข้อ มูลผลการดาเนินงานกลุ่มกองทุน (AIMC Category Average)

Average Trailing Return (%)

Average Calendar Year Return (%)

AIMC Category

YTD

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

2017

2018

2019

2020

2021

Equity Large Cap

-3.98

-5.92

-3.98

2.54

-2.82

1.45

4.26

19.57

-8.62

1.31

-11.22

16.03

คาเตื อน : การล งทุน มีค วามเ สี่ยง ผู ้ล งทุน ควร ทาค วามเข ้าใจลั กษ ณะสิ นค ้า เงื่ อนไ ขผล ตอบแทน และค วามเสี่ย งก่อ นการตัด สิน ใจล งทุน , ผล การ ด าเ นิน งานใ นอดี ตข องกองทุ นรวมมิไ ด ้เป็ นสิ่ ง
ยืน ยัน ถึงผ ล การ ด าเนิน งานใ นอนาคต , กองทุ น อาจ ลงทุน ใน สัญ ญาซื้อ ข ายล่ วงหน ้า ดั งนั้ น กองทุ นจึ งมีค วามเ สี่ยงมากกว่ากองทุน รวมอื่น , โปร ดศึ กษ าค าเตื อน ที่ สาคั ญอื่น ได ้ใน หนั งสื อชี้ ชวน
ส่วนข ้อมูล กองทุน รวม
สถานที่ติดต่อ ซื้อ – ขายหน่วยลงทุน หรือ ขอร ับหนังสือ ชี้ช วน : บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัทร 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 ผู้สนับสนุนการขายหรือ ร ับซื้อ คืนหน่ว ยลงทุนอื่นที่ไ ด้ร ับการแต่ งตัง้
*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 จากัดมีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG
KKP SET50 ESG FUND
KKP SET50 ESG FUND
(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : KKP SET50 ESG)
กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภำยใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน

ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน

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 แล ะ/หรื อหลั กเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ นโยบายและหรื อ
การดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) เป็นต้น
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรื อตลาดหลักทรัพ 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
ลงทุนในอสัง หาริม ทรัพย์ (REITs) หรือ กองทุ นรวมโครงสร้างพื้น ฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท จัดการ
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
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึก ษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม
https://am.kkpfg.com)

กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูง
กว่าดัชนีชี้วัด
2

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
กองทุนนี้มีร ะดับความเสี่ ยงอยู่ในระดั บ 6 (เสี่ยงสู ง) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผู้ล งทุนที่รั บความเสี่ยงได้ ตั้งแต่ระดับสูงมาก และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสาร
ทุนของบริ ษัท จดทะเบีย นในตลาดหลั กทรั พย์แ ห่งประเทศไทยที่เป็ นส่ว นประกอบของดัชนี SET 50 โดยมีเป้ าหมายให้
ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET50
ผู้ลงทุน ที่สามารถลงทุ นในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ ดีกว่าการลงทุ นในตราสารหนี้
ทั่วไปและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้มาก

•

•

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
•

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

3

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
• กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ ลงทุน อาจมาจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและ
จุลภาคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมี การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 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 สาห กรรมใดอุ 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)
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund)
ตามอัตราส่วนที่บ ริษัทจัดการกาหนด ดังนั้น บริษั ทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้อ งกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่ เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เดียวกัน เพื่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผู้ ถือหน่ 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 โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ ของ
กองทุนรวม
• เว้นแต่บ ริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิที่จ ะไม่รับเปิดบัญชี กองทุน เพื่อเป็น ลูกค้าใน
ความดูแลของบริ ษัทจัดการเพิ่มเติ ม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิด เผยการไม่รับเปิ ด
บัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัท
จัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบั ญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแ นวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่ า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่ จาหน่ายได้ แล้วทั้งหมด
บริษัทจัดการอาจใช้ดุล ยพินิจในการเลิกกองทุ นรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ที่ได้รับไว้ แ ล้วหรือ หยุ ด
รับคาสั่งดังกล่าวได้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

สำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิ ทธิเรียกให้บริษัทจัด การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืน เงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคื น เงิ น ทุ น
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
• การแบ่ง ชนิดหน่ วยลงทุน ไม่ได้เป็ นการแยกความเป็นนิติบุ คคลของกองทุน กองทุน นี้ยังคงเป็นนิติบุ คคลเดีย วเท่านั้ น
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยก
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 ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 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
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

สูง

ต่า
 5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ต่า

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

general

large cap

mid/small

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (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
6

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%
หุ้นกลุ่มอื่นๆ เช่น อาหาร
และเครื่องดื่ม ปิโตรและ
เคมีภัณฑ์ เป็นต้น 33.75%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

% ของ NAV

1 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT)
9.55
2 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (AOT)
7.67
3 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (ADVANC)
6.02
4 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (CPALL)
4.66
5 บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) (PTTEP)
4.12
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)
4.00

สูงสุดไม่เกิน 3.45075

3.00

2.00

สูงสุดไม่เกิน 1.605

สูงสุดไม่เกิน 1.605

1.00
0.428

สูงสุดไม่เกิน 0.107
0.02675

0.00
การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

0.58775

สูงสุดไม่เกิน 0.13375
0.107

นายทะเบียน

0.026
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
50 บาท ต่อ 1 รายการ
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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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
• แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน
ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน 1,2,3,4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
12.45%
11.76%

14.00%
12.00%
10.00%
5.91%
5.66%

8.00%
6.00%

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด

4.00%
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. เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดชนิดทัว่ ไป ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563

• กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -13.41%
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 17.28% ต่อปี
• ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Equity Large Cap
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• ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กองทุนรวม

Year to
Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2,4

12.45%
11.76%

2.24%
2.83%

4.54%
5.04%

12.45%
11.76%

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

13.49%
12.79%

ตัวชี้วัด 3
ความผันผวนของ
13.86% 11.73% 12.25% 13.86%
N/A
N/A
N/A
17.28%
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
13.88% 11.68% 12.27% 13.88%
N/A
N/A
N/A
17.40%
ตัวชี้วัด 2
หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
4
เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดชนิดทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 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

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
10 เมษายน 2563 (เปิดให้บริการหน่วยลงทุน ชนิดชนิดทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563)
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
วันทาการขายคืน
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่า
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

:
:
:
:
:
:
:

ทุกวันทาการ เวลา 8:30 – 15:30 น.
1,000 บาท
1,000 บาท
ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
ไม่กาหนด
100 บาท / 10 หน่วย
ภายใน 5 วันทาการ 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
0.18 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 โทรศัพท์ : 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
11

•
•
•
•
•
•
•

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 ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888
• 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 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/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึง
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ติดต่อสอบถามรับหนังสือ
ชี้ชวนร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น
ต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ข้อมูลอื่นๆ

ช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ อาทิ
ช่องทางการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิที่ จะไม่รับเปิดบัญ ชี
กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่ มเติม 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
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
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
• ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อ ประโยชน์ ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มถี ิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่ อ ยู่ ใน
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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

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง
ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน เป็นต้น
2. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ต้องการ
3. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)
ความเสี่ ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการ
ดาเนินงาน เป็นต้น
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Credit risk หรือ Default risk)
ความเสี่ย งจากการที่ผู้ออกตราสารหรือ ผู้ค้าประกันตราสารที่กองทุ นไปลงทุน ปฏิเสธการชาระเงิ นต้นและดอกเบี้ยได้
ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative Risk)
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
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การลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นหากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทาให้ค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net
Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึน้ ได้

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ย งจำกควำมผั นผวนของมู ลค่ำ 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
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุ กตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (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
ควำมเสี่ย งจำกกำรลงทุ นกระจุก ตัวในหมวดอุต สำหกรรมใดอุ ตสำหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดัง กล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุ นที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

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