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กองทุนเปิ ดเคเคพี สมาร์ท มินิมม
ั่ โวลาติลิตี้
KKP SMART MINIMUM VOLATILITY FUND : KKP SMART MV
Fund Fact Sheet ข้อ มูล ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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

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

กองทุ น มี วั ต ถุ ป ร ะ สงค์ เ น ้น การ ล งทุ น ใ น ต ราสาร ทุ น ข องบ ริ ษั ทจ ด ทะ เบี ยน ใ น ต ล าด ห ลั กทรั พ ย์
แห่ งป ร ะ เ ทศ ไ ท ย โด ยก าร คั ด เ ลื อก ห ลั ก ทรั พ ย์ ที่ จ ะ ล ง ทุ น มี เ ป้ าห มาย เพื่ อ ล ด ค วามผั น ผ ว น
ของผลตอบแทนของกองทุน โดยรวม

ส ัดส่วนการลงทุน (% NAV)

นโยบายการลงทุน
•

•

กองทุ น มี น โยบ ายเ น ้น การ ล งทุ น ใน ต ร าสาร แห่ งทุ น ข องบ ริ ษั ทจ ด ทะ เบี ยน ใ น ต ลาด ห ลั กทรั พย์
แห่ง ปร ะเทศไ ทย โด ยมี net exposure ใ นต ราสารทุ นโดยเฉลี่ ยใ นรอบปี บัญ ชี ไม่น ้อยกว่า ร ้อยละ 8 0
ของมูล ค่า ทรัพ ย์สิ นสุ ทธิ ของกองทุ นรวม โดยกองทุน จะ พิจ ารณ าคั ดเ ลือ กหลั กทรัพ ย์เพื่ อล งทุ นโดยมี
วัต ถุป ร ะสงค์ เพื่ อลด ค วามเ สี่ย งแล ะ/หรื อล ด ค วามผั น ผวน ของการ ล งทุ น โด ยร วมข องกองทุ น ทั้ งนี้
แน วคิ ด ก าร สร ้า งกลุ่ มห ลั กท รั พ ย์ ที่ กอ งทุ น ล งทุ น ( Portfolio ข องก องทุ น ) จ ะ มี เป้ าห มา ย
ให ้ค วามผั นผ วนที่ ค าด (expected volatility) ข อง Portfolio อยู่ใ นร ะดั บ ต ่า ที่ สุด ซึ่ งการค าด การ ณ์
ค วามผั น ผ วน อยู่ ภ ายใต ้ เงื่ อน ไ ข ที่ บ ริษ ั ทจั ด การ ก าห น ด แล ะ การค าด การ ณ์ ปั จ จั ยที่ เ กี่ ยวข ้ อง
กับ การลงทุน เช่น การกระจายการลงทุน สภาพคล่องของหลักทรั พย์ร ายตัว เป็ นต ้น
กองทุ น อ าจ ล งทุ น ใ น สั ญ ญาซื้ อข ายล่ วงห น ้า (Derivative) เ พื่ อเ พิ่ มป ร ะ สิ ทธิ ภ าพการ บ ริ ห าร
การ ล ง ทุ น (Efficient portfolio management) อย่ าง ไ ร ก็ ต าม ก อง ทุ น ไ ม่ ล ง ทุ น ใ น ต ร า สา ร
ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ข อง สั ญ ญ าซื้ อ ข า ยล่ ว งห น ้ าแ ฝ ง ( Structured Note) ต ร าส า ร ห นี้ ที่ มี อั น ดั บ
ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ งต ร า ส าร ห รื อ ผู ้ อ อ ก ( issue/issuer) ต ่ าก ว่ า ที่ ส า ม า ร ถ ล ง ทุ น ไ ด ้
(non-investment grade) ตร าสาร หนี้ ที่ ไม่ ได ้รับ การ จัด อัน ดั บค วามน่า เชื่ อถื อ (unrated securities)
และตราสารทุน ที่ไ ม่ไ ด ้จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ (unlisted securities)

มูล ค่าทรัพย์สิน สุทธิ
มูล ค่าหน่วยลงทุน

293.82
12.4729

2559
ล ้านบาท
บาท

Download
Summary Prospectus

(กองทุ น สามาร ถล งทุน ใ น ทรั พย์ สิน อื่ น ๆ ต ามที่ ระ บุ ใน น โยบ ายการล งทุน ข องกองทุ น ร วมถึ งป ร ะเ ภ ท
หลั กทรั พย์ ใน รายล ะ เอี ยด โคร งการ จั ดการ กองทุน แ ละ ห นัง สื อชี้ ช วน ส่ วน ข ้อมู ล โค รงการ โป ร ดศึ กษ า
รายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติ ม https://am.kkpfg.com)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุ น มี น โยบ ายที่ จ ะ จ่ ายเ งิ น ปั น ผ ล ใ น อั ต ร าไ ม่ เกิ น ร ้อยล ะ 1 0 0 ข องกาไ ร สะ สมห รื อก าไ รสุ ท ธิ
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเ งิน ปัน ผล ตามที่บ ริษ ัทจัด การพิจารณาเ ห็น สมควร
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
•

•

กองทุน นี้ มี ร ะดั บ ค วามเสี่ ยงอยู่ ใน ร ะดั บ 6 (เ สี่ย งสู ง) ห ากพิ จ าร ณ าต ามค าแน ะ น าเ รื่อ งการ จัด สร ร
การล งทุ น (Basic Asset Allocation) จ ะเห มาะ กับ ผู ้ล งทุน ที่ รับ ความเสี่ ยงได ้ต ั้ งแต่ร ะดั บสู งมาก แล ะ
ต ้อ งก าร กร ะ จ ายเ งิ น ล งทุ น ไ ป ล งทุ น ใ น ต ร าสาร ทุ น โด ยเ งิ น ล งทุ น ส่ วน ที่ จ ะ แ บ่ งมาล งทุ น
ในกองทุน นี้ ผู ้ล งทุน คาดห วัง ความผั นผ วน ของผ ลต อบ แทน น ้อยกว่า การ ลงทุน ใน หลั กทรัพย์ รายตั ว
และดัช นีราคาตลาด โดยไม่ไ ด ้คาดหวังผลตอบแทนสูงเท่ ากับ หรื อชนะดัช นีต ลาดหลักทรั พย์
ผู ้ล งทุ น ที่ สามาร ถ ล งทุ น ใ น ร ะ ยะ กล างถึ งร ะ ยะ ยาว โด ย ค าด ห วั งผ ล ต อบ แ ทน ใ น ร ะ ยะ ย าว
ที่ ดี กว่ าการ ล งทุ น ใน ต ร าสาร ห นี้ ทั่ วไ ป แล ะ สามาร ถรั บ ค วามเสี่ ยงจ ากการ ล งทุ น ใ น หุ ้น ร วมถึ ง
ความผัน ผวนของมูล ค่าหน่วยลงทุน ได ้บ ้าง

อายุโครงการ
จ านวนเงินทุนของโครงการ
ว ันที่จ ดทะเบียนกองทุน
บริษ ัทจ ัดการและนายทะเบียน
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์

:
:
:
:
:

ไม่กาหนด
5,000 ล ้านบาท
23 มีน าคม 2559
บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัทร จากัด
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

ตราสารทุน ในประเทศ 99.81%
เงินฝาก,บัต รเงินฝาก
1.03%
สิน ทรัพย์และหนี้ส ิน อืน่
-0.84%

ตราสารทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อ ันดับแรก
1 บริษ ัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จากัด (มหาชน) (BCH)

%
NAV
5.18

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

5.12

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

5.01

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

4.94

5 บริษ ัท น ้ามัน พืช ไทย จากัด (มหาชน) (TVO)

4.88

กลุ่มอุตสาหกรรม (sector) 5 อ ันดับแรก

ปัจ จ ัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผัน ผวนของร าคาตราสาร (Market Risk) , ความเสี่ยงด ้านสภาพคล่อ งของตราสาร
(Liquidity Risk) ,ความเสี่ยงจากธุร กิจของผู ้ออกตร าสาร (Business Risk), ความเสี่ยงจาการด าเนิน งาน
ของผู ้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk)
คุณ สามารถดูข ้อมูล เพิ่มเติมได ้ที่

https://am.kkpfg.com

คาเตือ น
• การลงทุน มีค วามเสี่ย ง ผู ้ลงทุน ควรทาความเข ้าใจลักษณะ สิน ค ้า เงื่อนไขผลตอบแทน
และความเสี่ยงก่อนการตัด สิน ใจล งทุน
• 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 งมากกว่ า กองทุน รวมอื่น
• โปรดศึกษาค าเตือนที่สาคัญอื่น ได ้ในหนังสื อชี้ช วน ส่วนข ้อมูล กองทุน รวม

❖ Morningstar Rating Overall จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund Equity Small/Mid-Cap ❖

1 การแพทย์

%
NAV
20.13

2 พลังงานและสาธารณูป โภค

16.25

3 พาณิช ย์

14.07

4 อาหารและเครื่องดื่ม

12.58

5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

10.39
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กาหนดการซื้อ -ขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อ ยละของมูลค่าทร ัพย์สินของกองทุน*) (รวมVAT)

การเสนอขายหน่วยลงทุน

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมการจัด การ

: ไม่เกิน 1.605% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.8025%)

มูล ค่าขั้น ต ่าของการซื้อหน่วยลงทุน

: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์

: ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.02675%)

การรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

: ไม่เกิน 0.13375% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.107%)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่ าใช ้จ่ ายทั้ งหมดที่ เรี ยกเก็บ ร ้อยละ 0.985 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือ ผู้ถือ หน่วยลงทุน
(รวมVAT)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

(ร้อ ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)

มูล ค่า/จานวนหน่วยลงทุน ขั้น ต ่าการรับ ซื้อคืน : ไม่กาหนด

ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน

: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)

มูล ค่า/จานวนหน่วยลงทุน คงเหลือขั้น ต ่า

: 100 บาท / 10 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาการรับ เงิน ค่าขายคืน

: T + 3 เฉพาะบัญชีรับ เงิน ค่าขายคืน หน่วยลงทุน
ของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB,
Citibank และน าฝาก/น าส่งเช็ค T+3 สาหรับ
บัญชีธนาคารอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข ้างต ้น
(รายละเอียดอาจมีก ารเปลี่ยนแปลง)

T = วัน ทาการซื้อขาย

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก

: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า

: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

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

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

ผลการดาเนินการในอดีต1 ข้อ มูล ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ประเภทกองทุน ตามสมาคมบริษ ั ทจัด การลงทุน (AIMC) : Equity General
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ตั

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

ี้ ั

40

Cumulative return (%)

30
20
10

Year to
3 เดือ น
Date
0.32%
1.22%
2.29%
0.08%

6 เดือ น

1 ปี 2

3 ปี 2

5 ปี 2

10 ปี 2

5.45%
8.31%

8.75%
6.97%

3.78%
1.44%

4.11%
3.41%

N/A
N/A

ตังแต่
้
จ ัดตัง้
กองทุน2
5.79%
5.33%

9.82%

10.65%

9.48%

9.49%

17.05%

14.38%

N/A

13.84%

12.18%

13.03%

12.32%

11.88%

21.94%

18.36%

N/A

17.44%

ผลการด าเนิน งานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)

0

2555

2556

2557

กองทุน รวม

N/A

N/A

N/A

N/A 14.61% 11.31% -8.67% 4.64% -9.16%

ตัวชี้วัด 3

N/A

N/A

N/A

N/A 11.86% 20.56% -7.16% 5.22% -10.39% 14.23%

-10
-20

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

27.56%

ความผัน ผวน
ของผลการ
ด าเนิน งาน
ความผัน ผวน
ของตัวชี้วัด

N/A
N/A
N/A
N/A 13.32% 6.32% 10.79% 9.12% 25.93% 9.85%
เอกสารการวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุน ร วมฉบับ นี้ ได ้จัด ทาตามมาตรฐาน
การวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมข องสมาค มบริษ ัทจัด การล งทุน
N/A
N/A
N/A
N/A 15.01% 7.28% 13.50% 10.68% 33.52% 13.32%
2
% ต่อปี
3 ตัวชี้วัด : ดัช นี SET100 Total Return Index
4
หากกองทุน รวมมีผ ลการด าเนิน งานตั้งแต่ วัน ที่จด ทะเบียน ทรั พย์ สิน กองทุน รวมหรื อวัน ที่เปิด เสน อขายชนิด หน่ว ยลงทุน ไม่ค รบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการด าเนิน งานของปีป ฏิทิน แรกตั้ งแต่ วัน ที่
กองทุน รวมจดทะเบียนทรั พย์ สิน กองทุน ร วมหรื อวัน ที่เปิด เ สนอขายชนิด หน่วยลงทุน จนถึ งวัน ทาการสุด ท้ายของปีป ฏิทิน แร ก
5 หากกองทุน รวมมีผ ลการด าเนิน งานในปีที่เลิก กองทุน ไม่ค รบ 1 ปี ป ฏิทิน จะแสดงผลการด าเนิน งานของปีป ฏิทิน สุด ท้ายตั้ง แต่วัน ท าการ สุด ท้ายของปีป ฏิทิน ก่อนหน ้าจนถึ งวัน ที่เลิก กองทุน
1

ข้อ มูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็ นต์ไ ทล์ (Peer Group Fund Performance)
Return (%)
AIMC Category
Peer Percentile
3M
6M
1Y
3Y
5Y
5th Percentile
2.59
10.59
12.84
9.32
6.73
25th Percentile
Equity General

10Y
7.50

3M
10.43

6M
9.48

Standard Deviation (%)
1Y
3Y
5Y
9.25
14.52
12.47

10Y
11.64

0.83

8.01

7.79

3.38

3.71

6.39

12.59

11.81

11.11

18.95

16.02

14.74

50th Percentile

0.08

6.41

5.79

1.57

2.34

5.52

13.23

12.63

11.78

19.51

16.70

15.21

75th Percentile

-0.96

5.17

3.84

0.11

1.01

4.52

14.26

13.50

12.61

20.47

17.57

15.76

95th Percentile

-2.02

2.52

1.01

-3.21

-1.70

2.80

17.39

15.22

14.16

22.26

19.83

16.88

ข ้อตกลงและเงื่อนไขของข ้อมูล เปรียบเทียบผล การด าเนิน งาน แบบเปอร์เ ซ็น ต์ไ ทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1. ผลการด าเนิน งานในอดีต ของกองทุน มิไ ด ้เป็ นสิ่งยืน ยัน ถึงผลการด าเนิน งานในอนาคต
2. ผู ้ลงทุน สามารถดูข ้อมูล ฉบับ เต็มได ้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการด าเนิน งานของกองทุน ที่ การเปรียบเ ทียบ แบ่งตามประเภ ทกองทุน ร วมภ ายใต ้ข ้อกาหนดของสมาคมบริษ ั ทจัด การล งทุน โดยกองทุน ที่จะถูกเปรี ยบ เที ยบผลการด าเนิน งานในแต่ล ะช่ว งเวล า
กับ กองทุน ประเภทเดียวกัน ในระดับ เปอร์เ ซ็น ต์ไ ทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
- 5th Percentile แสดงผลการด าเนิน งานของกองทุน อัน ดับ ที่ 5 เปอร์เซ็น ต์ไ ทล์
- 25th Percentile
แสดงผลการด าเนิน งานของกองทุน อัน ดับ ที่ 25 เปอร์เซ็น ต์ไ ทล์
- 50th Percentile แสดงผลการด าเนิน งานของกองทุน อัน ดับ ที่ 50 เปอร์เซ็น ต์ไ ทล์
- 75th Percentile
แสดงผลการด าเนิน งานของกองทุน อัน ดับ ที่ 75 เปอร์เซ็น ต์ไ ทล์
- 95th Percentile แสดงผลการด าเนิน งานของกองทุน อัน ดับ ที่ 95 เปอร์เซ็น ต์ไ ทล์
4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกิน หนึ่งปีน ั้น มีก ารแสด งเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู ้ลงทุน ทราบผลตอบแทนของกองทุน ที่ล งทุน สามารถน าไปเปรียบเทียบกับ เปอร์เ ซ็น ต์ไ ทล์ต ามตาร าง จะทราบว่ากองทุน ที่ล งทุน นั้น อยู่ในช่ว งที่เท่ าใดของประเภ ทกองทุน รวมนั้น
ประว ัติจ ่ายเงินปันผล ย้อ นหล ัง 5 ปี (บาทต่อ หน่วย)
บาท/
ว ันที่จ ่าย
หน่วย
19 เมษายน 2560
0.29
20 เมษายน 2561
0.31
19 เมษายน 2562
0.30
21 เมษายน 2564
0.30
21 เมษายน 2565
0.32

ตั้งแต่จัด ตั้งกองทุน รวมการจ่ ายเ งิน ปัน ผลทั้ง หมด 5 ครั้ง จานวนเงิน 1.5200 บาท

คาเตือ น: การลงทุน มีค วามเสี่ยง ผู ้ลงทุ นควร ทาความเข ้าใจลักษ ณะสิ นค ้า เ งื่อนไ ขผลต อบแทน แล ะความเสี่ยงก่ อนการตัด สิน ใจลงทุน , ผ ลการด าเนิน งานใน อดีต ข องกองทุน ร วมมิไ ด ้เป็ นสิ่ งยืน ยั น
ถึงผ ลการด าเนิน งาน ใน อนาคต , กองทุน อาจลงทุน ในสั ญญาซื้อ ขายล่ว งหน ้า ดั งนั้ น กองทุ นจึ งมีค วามเสี่ย งมากกว่ ากองทุน รวมอื่น , โป รดศึ กษ าค าเตือ นที่ สาคั ญอื่ นได ้ใน หนั งสือ ชี้ช วนส่ วนข ้อมู ล
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 ผู ้สนับ สนุน การขายหรือรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน อื่น ที่ไ ด ้รับ การ แต่งตั้ง
*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบ ัต ิข องภาคเ อกชนไทยในการต่อต ้าน การ ทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้
KKP SMART MINIMUM VOLATILITY FUND
KKP SMART MV FUND
(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : KKP SMART MV)
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จำกัดมีดชั นีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี net exposure ใน
ตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะพิจารณาคัดเลือก
หลักทรัพย์เพื่อลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุน ทั้งนี้แนวคิด
การสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Portfolio ของกองทุน) จะมีเป้าหมายให้ความผันผวนที่คาด (expected volatility) ของ
Portfolio อยู่ในระดับต่ำที่สุด ซึ่งการคาดการณ์ความผันผวนอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดและการคาดการณ์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น การกระจายการลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์รายตัว เป็นต้น
เงิน ลงทุ น ส่วนที่ เหลือ อาจลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น อสัง หาริม ทรัพ ย์ และ/หรือหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่ อการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivative) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารการลงทุ น (Efficient
portfolio management) อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ยกเว้น ในกรณีที่ ณ วันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความ
น่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ ในอั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment grade) หรื อ ตราสารทุ น นั้ น จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (listed
securities) แต่ ต่ อ มาตราสารหนี้ ห รือ ตราสารทุ น ดั ง กล่ า วมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเป็ น 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 โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไปและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
•

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชีช
้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

3

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและ/หรือแสวงหาผลประโยชน์ตอบ
แทน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงกองทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน
วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุน ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูง และรับความเสี่ยงได้สูง
• ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
• 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
• กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน อาจมาจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค
ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
• เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้น และมีวัตถุประสงค์หลักว่าการลงทุนในส่วนนี้เน้นที่ความผันผวนไม่สูงเท่ากับการ
ลงทุนหุ้นรายตัว และผู้ลงทุนให้ความสำคัญกับการบริหารความผันผวนในช่วงตลาดขาลง โดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนสูง
เท่ากับหรือชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้ว่าเน้นการลงทุนในตราสาร
ทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนมีเป้าหมายเพื่อลดความ
ผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม ดังนั้น ในช่วงตลาดขาขึ้นผู้ลงทุนเข้าใจและยอมรับว่ากองทุนนี้จะปรับตั วขึ้นไม่
สู ง เท่ ากั บ ดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรัพ ย์ เนื่ อ งจากเป้ า หมายหลั ก ของกลยุ ท ธ์ก ารลงทุ น ของกองทุ น นี้ คื อ ลดความผั น ผวนของ
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความ
ดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้า
วันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แ ล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำสั่ง
ดังกล่าวได้
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สำหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่
ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
• การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทำให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออก
จากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตาม
สัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น
ชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการ
ดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อ
คืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุ น ในแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุ น กั บผู้ลงทุ น แต่ละกลุ่มไม่ เท่ ากัน โดยจะประกาศ ณ ที่ ท ำการของบริษั ท จัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
นี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

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

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

สูง

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ต่ำ

general

large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม

สูง

ต่

ความเสีย่ งจากการลงทุน
กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม

 10%

10 – 20%

20 -50%

50 – 80%

 80%

สูง

ต่ำ
 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
%NAV
พลังงานและ
สาธารณูปโภค 11.16%

พาณิชย์ 11.76%
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
12.76%
อาหารและเครื่องดื่ม
16.23%

หุ้นกลุ่มอื่นๆ เช่น พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร
27.02%

การแพทย์ 19.41%

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
1.78%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-0.11%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
รายชื่อทรัพย์

% ของ NAV

1 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)

5.15

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

5.04

3 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)

4.98

4 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO)

4.96

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

4.93

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

0.9453

0.8025

0.5000

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.02675

0.0000
การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.1338
0.1070
นายทะเบียน

0.0090
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
ได้ที่ https://am.kkpfg.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย1, 2 (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบนั ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบนั ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบนั ยกเว้น
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบนั ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
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ผลการดำเนินงานในอดีต
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•

แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน
27.56%

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

15.00%

11.31%

14.61%
11.86%

20.00%

14.23%

20.56%

25.00%

4.64%
5.22%

10.00%
5.00%

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด

0.00%
-5.00%

-15.00%
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

-9.16%
-10.39%

-8.67%
-7.16%

-10.00%

2562

2563

2564

หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนรวมจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด: ดัชนี SET100 Total Return Index
•

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -36.02%

•

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 14.20% ต่อปี

•

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Equity General
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•

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กองทุนรวม

Year to
Date
27.56%

ตัวชี้วัด3

14.23%

3.33%

5.18%

14.23%

2.50%

3.80%

N/A

5.31%

9.85%

9.02%

9.46%

9.85%

16.86%

14.20%

N/A

14.08%

13.32%

11.38%

11.97%

13.32%

21.70%

18.14%

N/A

17.75%

ความผันผวนของผล
การดำเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

6.36%

5.99%

27.56%

6.62%

4.27%

N/A

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
6.17%

หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด: ดัชนี SET100 Total Return Index

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
AIMC Category

Peer Percentile

3M

6M

Return (%)
1Y
3Y

5Y

10Y

3M

Standard Deviation (%)
6M 1Y 3Y
5Y

5th Percentile 10.57 11.87 32.44 10.60 6.87 8.86 8.02 8.73 9.56 14.69 13.38
25th Percentile 5.17 7.25 22.47 4.91 3.71 7.72 10.41 10.90 11.62 19.02 16.04
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
75th Percentile 2.40 3.43 15.24 1.03 0.97 5.65 11.84 12.18 12.86 20.62 17.68
95th Percentile 0.87 1.36 7.85 -2.75 -1.30 3.54 12.86 14.22 14.81 22.68 20.12
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (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

10Y
11.88
15.14
15.66
16.19
17.37

10

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปัน กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิใน
ผล
รอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
ประวัติจ่ายเงินปันผล ย้อนหลัง 5 ปี (บาทต่อหน่วย) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมการจ่ายเงินปันผล
ทั้งหมด 4 ครั้ง จำนวนเงิน 1.20 บาท
วันที่จ่าย
19 เมษายน 2560
20 เมษายน 2561
19 เมษายน 2562
21 เมษายน 2564

บาท/หน่วย
0.29
0.31
0.30
0.30

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 มีนาคม 2559
อายุโครงการ
ไม่กำหนด
ซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน

วันทำการซื้อ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
วันทำการขายคืน
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขัน้ ต่ำ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

:
:
:
:
:
:
:

ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
1,000 บาท
1,000 บาท
ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
ไม่กำหนด
100 บาท / 10 หน่วย
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(T + 3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB,
CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝาก
เช็ค T+3 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ
ข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))

T = วันทำการซื้อขาย

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณอธิชัย เจษฎาถาวรวงษ์
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
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อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุนของกองทุน
รวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

1.39 เท่า
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
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
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
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2795-1000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2626-7777-8
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 เมืองไทยประกันชีวิต 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/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่อ งทางการ
บริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการบริการ
ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
บริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่า นเว็บไซต์ของ
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บริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการ
อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อน
หน้าวันที่บริษั ทจัดการไม่รับเปิดบัญ ชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถ ทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้
ตามปกติ
ติดต่อสอบถามรับ
หนังสือชี้ชวน/เรื่อง
ร้องเรียน

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 และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน
ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความขัดแย้งทาง
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
ผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่ำของการสัง่ ซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ
ขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษทั จัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ
ถัดไป
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลีย่ นแปลงข้อมูลดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได้
ข้อมูลอื่นๆ
• ข้อสงวนสิทธิสำหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมือง
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้มีขนึ้ และดำเนินกิจกรรม
ในสหรัฐอเมริกา
บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็น
อย่างอื่น
• ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัท
ได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection
•
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▪ 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. ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active
management risk) ความเสีย่ งจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุน
ของผู้จัดการกองทุนอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างทีค่ าดหวัง
2. ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน เป็นต้น
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จำนวน และระยะเวลาที่ต้องการ
4. ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ และ
ผลการดำเนินงาน เป็นต้น
5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk)
ความเสี่ย งจากการที่ ผู้ ออกตราสารหรือผู้ ค้ ำประกัน ตราสารที่ กองทุ น ไปลงทุ น ปฏิ เสธการชำระเงิน ต้ น และ
ดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่สัญญาไว้
6. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่
คาดการณ์ ไว้ ทำให้ ก องทุ น รับ รู้ผ ลขาดทุ น เนื่ อ งจากกองทุ น ได้ ด ำรงสถานะเปิ ด รับ ความเสี่ ย ง(Exposure)
จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทมีความ
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เสี่ยงมากกว่าการลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์อ้างอิง ดั งนั้นหากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทำให้ค่า
ความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวน
มากขึ้นได้

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
แบบกระจุ ก ตั ว ในตราสารของผู้ อ อกตราสาร คู่ สั ญ ญา หรือ บุ ค คลอื่ น ที่ มี ภ าระผู ก พั น ตามตราสารหรือ สั ญ ญานั้ น
รายใดรายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเที ยบเท่าเงิน ฝากที่ ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่ มีการจัดอัน ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอัน ดับ
ที่สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

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