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กองทุนเปิ ดเคเคพี สมาร์ท มินิมม
ั่ โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
KKP SMART MINIMUM VOLATILITY LTF FUND : KKP SmartMV LTF
*การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษีได้ *
Anti-corruption Progress Indicator : ได้ร ับการร ับรอง CAC*

Fund Fact Sheet ข้อ มูล ณ ว ันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประเภทของกองทุนรวม : กองทุน รวมหุ ้นระยะยาว
ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษ ัทจ ัดการลงทุน (AIMC) : Equity General (สมาคมบริษ ัทจัด การลงทุน
(AIMC) ได ้จัด ให ้มีข ้อมูล ของประเภทกองทุน รวม LTF โดยเฉพาะ เพื่อใช ้สาหรับ กรณีที่ผ ู ้สนใจลงทุนต ้องการ
ข ้อมูล ของกองทุน รวมประเภทดังกล่าว)

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

2559

ว ัตถุประสงค์ของกองทุน

ส ัดส่วนการลงทุน (% NAV)

•
•
•

มูล ค่าทรัพย์สิน สุทธิ
มูล ค่าหน่วยลงทุน

เพื่อส่งเสริมการลงทุน ระยะยาว
เพื่อสร ้างโอกาสรับ ผลตอบแทนในระยะยาวให ้แก่ผ ู ้ถือหน่วยลงทุน
กองทุ น มีวั ต ถุป ร ะสงค์ เ น ้น การ ล งทุ น ใน ต ราสารทุ น ข องบ ริษ ั ทจด ทะ เบี ยน ใ นต ล าด ห ลั กทรั พย์
แห่งประเทศไทย โดยการคัด เลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน มีเป้าหมายเพื่อลดความผัน ผวนของผลตอบแทน
ของกองทุน โดยรวม

483.08
11.9900

ล ้านบาท
บาท

นโยบายการลงทุน
•

•

กองทุน มีน โยบายการลงทุ นในหุ ้นสามัญของบริษ ัทจ ดทะเบียน ตราสารทุน ห น่วยลงทุน ของกองทุน รวม
ตราสารทุ นที่ ล งทุน ใน หุ ้น ข องบริ ษัท จด ทะเบี ยน กองทุน รวมอี ทีเอฟที่อ ้างอิ งกั บผ ล ตอบแทน หุ ้น
หรื อกลุ่ มหุ ้น ข องบ ริ ษัท จ ด ทะเบี ยน กองทุ น รวมดั ช นี ที่อ ้า งอิ งกั บ ผ ลต อบ แทน หุ ้น หรื อกลุ่ มหุ ้น
ของบ ริษ ัท จดทะ เบียน หรื อ สัญ ญาซื้ อขายล่วงห น ้า ( Derivatives) ที่อ ้างอิงกั บผล ตอบแทนข องหุ ้น
หรือกลุ่มหุ ้นของบริษ ัทจดทะเบียน โดยเฉลียในรอบปี
่
บ ัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 65 ของมูล ค่าทรัพย์สิน สุทธิ
ของกองทุ นร วม โด ยกองทุน จะ พิจ ารณ าคัด เลื อกหลั กทรัพ ย์เพื่ อล งทุ น โดยมีวั ตถุ ปร ะสงค์ เพื่อ ล ด
ความเสี่ ยงและ/หรือ ลด ความผัน ผวนข องการล งทุน โด ยรวมของกองทุ น ทั้ งนี้แ นวคิด การสร ้างกลุ่ ม
หลักทรัพย์ ที่กองทุน ล งทุน (Portfolio ของกองทุ น) จ ะมีเป้ าหมายให ้ค วามผัน ผวนที่ค าด ( expected
volatility) ข อง Portfolio อยู่ใ นร ะดั บ ต ่า ที่สุ ด ซึ่ งการ คาดการ ณ์ ความผั นผ วน อยู่ภ ายใต ้เงื่ อน ไ ข
ที่บ ริษ ั ทจัด การก าหนด และ การค าดการณ์ป ัจ จัยที่ เกี่ยวข ้องกั บการ ลงทุน เช่น การ กระจายการ ลงทุ น
สภาพคล่องของหลักทรัพย์รายตัว เป็ นต ้น
กองทุน อาจลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน ้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ มประสิท ธิภ าพการบริหาร การลงทุ น
(Efficient portfolio management) อย่ างไ ร ก็ ต าม กองทุ น ไ ม่ ล งทุ น ใ น ต ร าสาร ที่ มี ลั กษ ณ ะ
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน ้าแฝง (Structured Note)

Download
Summary Prospectus

(กองทุน สามารถลงทุน ในทรัพย์สิน อื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุน ของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์
ในรายละเอียดโครงการจัด การกองทุ นและหนังสือชี้ช วนส่วนข ้อมูล โครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมด
เพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีน โยบายการจ่ายเงิน ปัน ผล
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
• กองทุ น นี้ มีร ะดั บ ค วามเ สี่ย งอยู่ ใน ร ะดั บ 6 (เสี่ ยงสูง ) หากพิจ ารณ าตามค าแนะ น าเ รื่อ งการ จั ดสร ร
การลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับ ผู ้ลงทุน ที่รับ ความเสี่ยงได ้ตั้งแต่ระดับสูงมาก และต ้องการ
กร ะ จ ายเ งิ น ล งทุ น ไป ล งทุ น ใ น ต ร าสาร ทุ น โด ยเ งิ น ล งทุ น ส่ว น ที่ จ ะ แบ่ งมาล งทุ น ใ น กองทุ น นี้
ผู ้ลงทุน คาดหวังความผัน ผวนของผลตอบแทนนอยกว่
้
าการลงทุน ในหลักทรัพย์รายตัวและดัชนีราคาตล าด
โดยไม่ไ ด ้คาดหวังผลตอบแทนสูงเท่ากับ หรือชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์
• ผู ้ลงทุน ที่สามารถลงทุน ในร ะยะกล างถึงร ะยะยาว และสามารถรับ ความเสี่ยงจากการลงทุน ในหุ ้น รวมถึ ง
ความผัน ผวนของมูล ค่าหน่วยลงทุน ได ้
• ผู ้ล งทุน ที่ ลงทุ น ก่อน วัน ที่ 1 มกร าคม 2 56 3 ต ้องลงทุ น ต่อ เนื่อ งร ะยะ ยาวตามที่ กฎ หมายที่ เกี่ ยวข ้อง
และประมวลรัษ ฎากรกาหนด ซึ่งผู ้ลงทุน จะมีภ าระผูกพัน ที่จะต ้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหน ดไ ว้
ในกฎหมายภาษีอากร ผู ้ลงทุน ของกองทุน รวมหุ ้นระยะยาวจะไม่ไ ด ้รับสิทธิป ระโยชน์ทางภาษีหากไม่ป ฏิบ ัติ
ตามเงื่อน ไขการลงทุน และจ ะต ้องคืน สิทธิป ระโยชน์ทางภาษีที่เค ยได ้รับ ภ ายในกาห นดเวลาที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข ้องกาหนด มิฉ ะนั้น จะต ้องช าระเงิน เพิ่มและหรือเบียปรั
้
บตามประมวลรัษฎากร
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
จ านวนเงินทุนของโครงการ
: 1,000 ล ้านบาท
ว ันที่จ ดทะเบียนกองทุน
: 24 พฤศจิกายน 2559
บริษ ัทจ ัดการและนายทะเบียน
: บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัทร จากัด
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์
: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

ตราสารทุน ในประเทศ 99.09%
เงินฝาก,บัต รเงินฝาก

สิน ทรัพย์และหนี้ส ินอืน
่ -0.07%

ตราสารทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อ ันดับแรก
1 บริษ ัท กรุงเทพดุสิต เวชการ จากัด (มหาชน) (BDMS)

%
NAV
5.10

2 บริษ ัท อิน ทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (INTUCH)

5.08

3 บริษ ัท โรงพยาบาลจุฬารัต น์ จากัด (มหาชน) (CHG)

5.05

4 บริษ ัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) (BH)

5.05

5 บริษ ัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (TISCO)

5.02

กลุ่มอุตสาหกรรม (sector) 5 อ ันดับแรก

ปัจ จ ัยความเสี่ยงทีส
่ าคัญ
ความเสี่ย งจากค วามผั นผ วน ของราค าตร าสาร (Market Risk) , ความเ สี่ยงด ้าน สภ าพค ล่องของตร าสาร
(Liquidity Risk) ,ค วามเ สี่ยงจากธุรกิ จของผู ้ออกต ราสาร (Business Risk), ค วามเ สี่ยงจาการด าเนิ นงาน
ของผู ้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk)
คุณ สามารถดูข ้อมูล เพิ่มเติมได ้ที่ https://am.kkpfg.com
คาเตือ น
• การลงทุน มีค วามเสี่ยง ผู ้ลงทุน ควรทาความเข ้าใจลักษณะสินค ้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อน
ตัด สิน ใจลงทุน
• ผู ้ลงทุน ที่ล งทุน ก่อน วัน ที่ 1 มกราค ม 2 563 ไม่ สามารถน าห น่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมหุ ้น ระยะยาว
ไปจาหน่าย จ่าย โอน จาน า หรือน าไปเป็ นประกัน
• สิทธิ ประ โยช น์ท างภ าษีที่ ผู ้ล งทุน ของกองทุน รวมหุ ้น ระยะ ยาวนี้ที่ ลงทุ นก่อ นวั นที่ 1 มกราค ม 2 56 3
พึงได ้รับ จะสิ้น สุด ล งเมื่อ ผู ้ลงทุน ไ ม่ป ฏิ บัต ิต ามเงื่ อนไ ขการ ลงทุ น โด ยผู ้ล งทุน จะต ้องช าระคื นสิท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได ้รับพร ้อมเงิน เพิ่ม ทั้งนี้ สิทธิป ระโยชน์ทางภาษีที่ผ ู ้ลงทุน จะไดรั้ บ และภาระภาษี
ที่อาจเกิด ขึ้น เมื่อไม่ป ฏิบ ัต ิ ตามเงื่อนไข การลงทุน จ ะเป็ นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด ดั งนั้น ผู ้ลงทุ น
ที่ล งทุน ก่อน วัน ที่ 1 มกราคม 256 3 ควรศึกษ าเงื่อนไขการลงทุน ของกองทุน รวมหุ ้นระยะยาว และคู่มื อ
การลงทุน เกี่ยวกับ การลงทุน ในกองทุน รวมหุ ้นระยะยาว
• ผลการด าเนิน งานในอดีตของกองทุน รวมมิไ ด ้เป็น สิ่งยืน ยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
• กองทุน อาจลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน ้า ดังนั้น กองทุน จึงมีค วามเสี่ยงมากกว่ากองทุน รวมอื่น
• โปรดศึกษาค าเตือนที่สาคัญอื่น ได ้ในหนังสือชี้ช วนส่วนข ้อมูล กองทุน รวม
❖ Morningstar Rating Overall จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund Equity Small/Mid-Cap ❖

0.98%

1 การแพทย์

%
NAV
20.07

2 พลังงานและสาธารณูป โภค

17.97

3 พาณิช ย์

15.27

4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

10.75

5 พัฒนาอสังหาริมทรั พย์

9.33
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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 1.605% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.8025%)

มูล ค่าขั้น ต ่าของการซื้อหน่วยลงทุน
การรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน

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

: ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.02675%)
: ไม่เกิน 0.13375% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.107%)

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทั้ งหมดที่ เรียกเก็บ ร ้อยละ 0.943 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็
่
บจากผู้ซอหรือผู
ื้
้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (รวมVAT)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า

: หยุด รับ ค าสั่งสับ เปลียนเข
่
าจากกองทุ
้
นรวมตนทาง
้
ภายใต ้การจัดการของ บลจ. ภัทร ที่มิใช่กองทุน รวม
LTF เป็ นการชั่วคราวตังแต่วั
้
น ที่ 1 ม.ค 63 เป็นต ้นไป
จนกว่าจะมีป ระกาศเปลี่ยนแปลง
มูล ค่า/จานวนหน่วยลงทุน ขั้นต ่าการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน

: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)

มูล ค่า/จานวนหน่วยลงทุน คงเหลือขั้นต ่า

: 100 บาท / 10 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาการรับ เงิน ค่าขายคืน

: ปัจจุบ ัน T + 3 เฉพาะบัญชีรับ เงิน ค่าขายคื นห น่ว ย การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก
: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)
ลงทุ นข อง KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า
: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank
ค่
า
ธรรมเนี
ย
มการโอนหน่
ว
ยลงทุ
น
: 50 บาท ต่อ 1 รายการ (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)
และน าฝาก/น าส่งเช็ค T+3 สาหรับ บัญชีธนาคารอืน
่
นอกเหนือจากที่ร ะบุข ้างต ้น (รายละเอียดอาจมีการ
*มูล ค่าทรัพย์สิน ของกองทุน หมายถึง มูล ค่าทรัพย์สิน ทั้งหมด หักด ้วยมูล ค่าหนี้สิน ทั้งหมด เว้นแต่
เปลี่ยนแปลง)
ค่าธรรมเนียมการจัด การ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

T = วัน ทาการซื้อขาย

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

Year to
3 เดือ น
Date
-5.13% -5.91%
-3.17% -6.04%

ี้ ั

กองทุน รวม
ตัวชี้วัด 3
ความผัน ผวน
ของผลการ
10.10%
ด าเนิน งาน2
ความผัน ผวน
12.52%
ของตัวชี้วัด 2

30

Cumulative return (%)

20
10
0
-10

3 ปี 2

5 ปี 2

-5.13%
-3.17%

0.59%
1.84%

-0.27%
-2.64%

2.69%
2.13%

N/A
N/A

10.34%

10.10%

9.78%

17.07%

14.45%

N/A

13.78%

13.00%

12.52%

12.23%

21.98%

18.46%

N/A

17.58%

ผลการด าเนิน งานตามปีปฏิทิน

-20

(%ต่อปี)

2555 2556 2557 2558 2559

-30

กองทุน รวม
ตัวชี้วัด 3
ความผัน ผวน
ของผลการ
ด าเนิน งาน
ความผัน ผวน
ของตัวชี้วัด

1

N/A
N/A

N/A
N/A

10 ปี 2

ตังแต่
้
จ ัดตัง้
กองทุน2
3.29%
3.45%

1 ปี 2

4,5

6 เดือ น

N/A
N/A

N/A
N/A

2560

2561

2562

1.64% 12.48% -8.62% 4.44%
3.60% 20.56% -7.16% 5.22%

2563
-9.21%
-10.39%

2564
27.59%
14.23%

เอกสารการวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมฉบับนี้ ไดจั้ ด ทาตามมาตรฐาน
N/A
N/A
N/A
N/A 7.49% 6.35% 10.78% 9.11% 25.90% 9.83%
การวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมของสมาคมบริษ ัทจัด การลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด : ดัช นี SET100 Total Return Index
N/A
N/A
N/A
N/A 8.38% 7.28% 13.50% 10.68% 33.52% 13.32%
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 จนถึงวัน ทา
การสุด ท้ายของปีป ฏิทิน แรก
5
หากกองทุน รวมมีผ ลการด าเนิน งานในปีที่เลิกกองทุน ไม่ครบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีป ฏิทิน สุดท้ายตั้งแต่วัน ทาการสุด ท้ายของปีป ฏิทิน ก่อนหน ้าจนถึงวัน ที่เลิกกองทุน
ข้อ มูลผลการดาเนินงานกลุ่มกองทุน (AIMC Category Average)

Average Trailing Return (%)

Average Calendar Year Return (%)

AIMC Category

YTD

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

2017

2018

2019

2020

2021

Equity General

-4.40

-5.73

-4.40

1.01

-1.61

0.98

4.52

17.50

-12.30

2.69

-9.61

19.03

คาเตือ น: การลงทุน มีค วามเสี่ยง ผู ้ลงทุน ควรทาความเข ้าใจลักษณะสิน ค ้า เงื่อนไขผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัด สิน ใจลงทุน , ผู ้ลงทุน ที่ล งทุน ก่อนวัน ที่ 1 มกราคม 2563 ไม่สามารถน าหน่วยลงทุ น
ของกองทุน รวมหุ ้นระยะยาวไปจาหน่าย จ่าย โอน จาน า หรือน าไป เป็ นประกัน , สิทธิป ระโยชน์ทางภ าษีที่ผ ู ้ลงทุ นของกองทุ นรวมหุ ้นร ะยะยาวนี้ที่ ลงทุน ก่อน วัน ที่ 1 มกร าคม 2563 พึงได ้รับ จะสิ้น สุด ล ง
เมื่อผู ้ลงทุน ไม่ป ฏิบ ั ติต ามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู ้ลงทุ นจะต ้องช าระคืน สิ ทธิป ระโยชน์ทางภาษีที่เคยได ้รับ พร ้อมเงิน เพิ่ม ทั้งนี้ สิทธิป ระโยชน์ทางภาษีที่ผ ู ้ลงทุน จะไ ด ้รับ และภาร ะภาษีที่อาจเกิด ขึ้น เมื่ อ
ไม่ป ฏิบ ัต ิต ามเงื่อนไขการลงทุน จะเป็ นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด ดังนั้น ผู ้ลงทุนที่ล งทุน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุน ของกองทุน รวมหุ ้นระยะยาว และคู่มือการ ล งทุ น เ กี่ ยวกั บ
การลงทุน ในกองทุน รวมหุ ้นระยะยาว, ผล การด าเนิน งานในอดีต ของกองทุน รวมมิ ได ้เป็ นสิ่งยืน ยัน ถึงผลการด าเนิน งานใน อนาคต , กองทุน อาจลงทุน ในสัญญาซื้อข ายล่วงหน ้า ดังนั้น กองทุน จึงมีค วามเสี่ย ง
มากกว่ากองทุน รวมอื่น , โปรดศึกษาค าเตือนที่สาคัญอื่น ได ้ในหนังสือชี้ช วนส่วนข ้อมูล กองทุน 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 10110โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com หรือ ผู ้สนับ สนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน อื่นที่ไ ดรั้ บ การแต่งตั้ง
*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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จำกัดมีดชั นีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นใน
ระดับ : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
KKP SMART MINIMUM VOLATILITY LTF FUND
KKP SmartMV LTF
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทุน หรือ สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือลดความผันผวนของการลงทุน
โดยรวมของกองทุน ทั้งนี้แนวคิดการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Portfolio ของกองทุน) จะมีเป้าหมายให้ความผันผวน
ที่คาด (expected volatility) ของ Portfolio อยู่ในระดับต่ำที่สุด ซึ่งการคาดการณ์ความผันผวนอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กำหนดและการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น การกระจายการลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์รายตัว เป็นต้น
2. เงิน ลงทุ น ส่วนที่ เหลือ อาจลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น อสังหาริมทรัพ ย์ และ/หรือหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่ อการลงทุ น
ในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3. กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่ มประสิท ธิภาพการบริห ารการลงทุ น (Efficient portfolio
management) อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้
(non-investment grade) ตราสารหนี้ ที่ ไม่ได้รับ การจัดอัน ดั บ ความน่ าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุ น ที่ ไม่ได้จด
ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ยกเว้น ในกรณีที่ ณ วันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(listed securities) แต่ต่อมาตราสารหนี้หรือตราสารทุนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงเป็น non-investment grade หรือ unrated หรือ
unlisted แล้วแต่กรณี กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวอยู่ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร?
กองทุนมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนโดยมีหลักการในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อเป้าหมายที่จะลดความผันผวนของ
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม

2

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) หากพิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกั บ ผู้ ล งทุ น ที่ รั บ ความเสี่ ย งได้ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ สู ง มาก และต้ อ งการกระจายเงิ น ลงทุ น ไปลงทุ น ใน
ตราสารทุ น โดยเงิน ลงทุ น ส่วนที่ จะแบ่งมาลงทุ น ในกองทุ น นี้ ผู้ลงทุ น คาดหวังความผัน ผวนของผลตอบแทนน้ อยกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวและดัชนีราคาตลาด โดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนสูงเท่ากับหรือชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุน้ รวมถึงความผันผวนของ
มูลค่าหน่วยลงทุนได้
ผู้ลงทุนที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากร

•

•
•

กำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของ
กองทุ น รวมหุ้ น ระยะยาวจะไม่ ได้ รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ห ากไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อนไขการลงทุ น และจะต้ อ งคื น สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ย
ปรับตามประมวลรัษฎากร

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
•

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือ
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
• ผู้ลงทุนที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่าย จ่าย โอน
จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีทผี่ ู้ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี้ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 พึงได้รับ จะสิ้นสุดลงเมื่อ
ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ลงทุนจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม ทั้งนี้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับ และภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะเป็นไปตามที่
กรมสรรพากรกำหนด ดังนั้น ผู้ลงทุนที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
• ผู้ลงทุนที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 มีหน้าที่ในการศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุน และเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบ
ในการตัดสินใจลงทุน หรือการซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยาลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หากการลงทุนและ/การซื้อขายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจ
ต้องชำระคืนภาษี และ/หรือเบี้ยปรับ และ/หรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ
ลงทุนหรือซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจัดการไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยค่าภาษีที่ผู้ลงทุนถูกเรียกคืน เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
เกิดขึ้นกับผู้ลงทุน
• ผู้ลงทุนที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 มีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของผู้ลงทุนให้เป็นไปตามที่กฏหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือที่
บริษัทจัดการกำหนด
• กองทุ น มี ก ารบริ ห ารเชิ ง รุ ก จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากการลงทุ น แบบมุ่ ง หวั ง ให้ ผ ลประกอบการสู ง กว่ า ดั ช นี ชี้ วั ด (Active
management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการ
กองทุนทีอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและ/หรือแสวงหาผลประโยชน์ตอบ
แทน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่ าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุน
ในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ การลงทุน
วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุน ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูง และรับความเสี่ยงได้สูง
• ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
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• กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน อาจมาจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและ
จุลภาคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
• กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน อาจมาจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและ
จุลภาคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
• เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้น และมีวัตถุป ระสงค์หลักว่าการลงทุนในส่วนนี้เน้นที่ความผันผวนไม่สูงเท่ากับ
การลงทุ น หุ้ น รายตั ว และผู้ ล งทุ น ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การบริห ารความผั น ผวนในช่ ว งตลาดขาลง โดยไม่ ได้ คาดหวั ง
ผลตอบแทนสูงเท่ากับหรือชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้ว่าเน้นการ
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนมี
เป้าหมายเพื่อลดความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม ดังนั้น ในช่วงตลาดขาขึ้นผู้ลงทุนเข้าใจและยอมรับว่า
กองทุนนี้จะปรับตัวขึ้นไม่สูงเท่ากับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเป้าหมายหลักของกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้คือลด
ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความ
ดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชี
กองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการ
ก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำสั่ง
ดังกล่าวได้
โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ ต่ำ
ดำเนินงาน (SD)
10-15%
 5%
5-10%

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

สูง

15-25%

>25%
สูง

ต่ำ

large cap

general

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม

ต่

ความเสีย่ งจากการลงทุน
กระจุกตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

ต่ำ

สูง

 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
พลังงานและ
สาธารณูปโภค 11.26%

พาณิชย์ 11.85%
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
12.86%
อาหารและเครื่องดื่ม
16.36%

หุ้นกลุ่มอื่นๆ เช่น พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร
27.23%

การแพทย์ 19.56%

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
1.26%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-0.38%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
รายชื่อทรัพย์

% ของ NAV

1 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)

5.19

2 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)

5.07

3 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)

5.02

4 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO)

5.01

5 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)

4.97

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั ได้ท่ี https://am.kkpfg.com

7

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
2.5000
สูงสุดไม่เกิน 2.1400 สูงสุดไม่เกิน 2.1400
2.0000
สูงสุดไม่เกิน 1.6050
1.5000
1.0000

0.9433

0.8025

0.5000

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.02675

0.0000
การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.1338
0.1070
นายทะเบียน

0.0070
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้
ทีh่ ttps://am.kkpfg.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 2.00
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 2.00
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ : 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

เก็บจริง
ปัจจุบนั ยกเว้น
ปัจจุบนั ยกเว้น
ปัจจุบนั ยกเว้น
ปัจจุบนั ยกเว้น
ปัจจุบนั ยกเว้น

8

ผลการดำเนินงานในอดีต
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• แบบย้อนหลังตามปีปฎิทิน
27.59%

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฎิทนิ 1, 2, 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
30.00%

12.48%

20.00%

14.23%

20.56%

25.00%

15.00%
1.64%
3.60%

4.44%
5.22%

10.00%
5.00%

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด

0.00%

-5.00%

-15.00%
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

-9.21%
-10.39%

-8.62%
-7.16%

-10.00%

2562

2563

2564

หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนรวมจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด: ดัชนี SET 100 Total Return Index

•

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -38.65%%

•

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 14.18% ต่อปี

•

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
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•

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กองทุนรวม

Year to
Date
27.59%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

6.37%

6.03%

27.59%

6.54%

4.45%

N/A

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
4.70%

ตัวชี้วัด3
14.23%
3.33%
5.18%
14.23%
2.50%
3.80%
N/A
4.45%
ความผันผวนของผล
9.83%
9.02%
9.45%
9.83%
16.84%
14.18%
N/A
14.08%
การดำเนินงาน2
ความผันผวนของ
13.32%
11.38%
11.97%
13.32%
21.70%
18.14%
N/A
18.00%
ตัวชี้วัด2
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด: ดัชนี SET 100 Total Return Index

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม 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
10Y 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
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดำเนิ น งานของกองทุ น ที่ ก ารเปรีย บเที ย บแบ่ งตามประเภทกองทุ น รวมภายใต้ ข้ อ กำหนดของสมาคมบริษั ท จั ด การลงทุ น
โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
AIMC Category Peer Percentile
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
24 พฤศจิกายน 2559
ไม่กำหนด
วันทำการซื้อ

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
วันทำการขายคืน
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขัน้ ต่ำ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

: เนื่องจากผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุน
รวม LTF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะ
ไม่ ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี เพื่ อ เตรี ย มการ
สำหรับการรับเงินลงทุนที่จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ดั ง กล่ า ว บลจ.เกี ย รติ น าคิ น ภั ท ร จะ
ดำเนิ น การหยุ ด รั บ คำสั่ ง ซื้ อ และหยุ ด รั บ คำสั่ ง
สั บ เปลี่ ย นเข้ า จากกองทุ น รวมต้ น ทางภายใต้ ก าร
จัด การของ บลจ. เกี ย รติ น าคิ น ภั ท ร ที่ มิ ใช่ กองทุ น
รวม LTF เป็ น การชั่ ว คราวตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม
2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
: 1,000 บาท
: 1,000 บาท
: ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
: ไม่กำหนด
: 100 บาท / 10 หน่วย
: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(T + 3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB,
CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝาก
เช็ค T+3 สำหรับบัญ ชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่
ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))

T = วันทำการซื้อขาย
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณอธิชัย เจษฎาถาวรวงษ์
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
1.37 เท่า
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ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

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

ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2626-7777-8
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• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2026-5100
• บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000
• บริษัท เมืองไทยประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ : 1240
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-061-9621
• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทรศัพท์ : 0-2508-1567
และ/หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การแต่ ง ตั้ ง รวมถึ ง
ช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ ช่อง
ทางการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ติดต่อสอบถามรับหนังสือ
ชี้ชวนร้องเรียน

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชี
กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้ส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุน
ไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำ
ธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
https://am.kkpfg.com
ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่ำของการสัง่ ซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์
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ต่ำของการสัง่ ซื้อครั้งถัดไป

ข้อมูลอื่นๆ

ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษทั จัดการจะประกาศการเปลีย่ นแปลงและแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
• ข้อสงวนสิทธิสำหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
กำหนดเป็นอย่างอื่น
• ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่
บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection
•

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคัญ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุน
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ผล
การดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน เป็นต้น
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จำนวน และระยะเวลาที่ต้องการ
3. ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
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ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ และผลการดำเนินงาน
เป็นต้น
4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk)
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผูค้ ้ำประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้
ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่สัญญาไว้
5. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Risk)
ความเสี่ย งจากการที่ ราคาหลั ก ทรัพ ย์ ที่ ต ราสารอนุ พั น ธ์นั้ น อ้ างอิ งอยู่ มี ราคาเคลื่อ นไหวในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ ามกับ ที่
คาดการณ์ ไว้ ทำให้ ก องทุ น รับ รู้ผลขาดทุ น เนื่ อ งจากกองทุ น ได้ ดำรงสถานะเปิ ดรับ ความเสี่ ยง(Exposure) จากการ
พิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าการ
ลงทุนตามปกติในหลักทรัพ ย์อ้างอิง ดังนั้ นหากการพิจารณาลงทุน ในตราสารอนุพันธ์ท ำให้ค่าความเสี่ยงสุท ธิ (Net
Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึ้นได้

คำอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้นรายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ ยบเท่าเงิน ฝากที่ ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่ มีก ารจัดอัน ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอัน ดับ
ที่สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

15

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