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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมู ลค่าทรั พย์สินสุ ทธิของกองทุ น โดยบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กให้ห มายถึ ง บริษั ทจดทะเบียนใน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ได้เป็นองค์ ประกอบของดัชนี SET50 ณ วันทาการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุ น และ/หรือหมายถึ ง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือรวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
เงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริม ทรัพย์หรือโครงสร้ างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่ า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรื อ
เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิ น
ร้อยละ 20 ของมูลค่ าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน โดยการลงทุ นในหน่ว ยลงทุนดั งกล่าวต้อ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุ นซึ่ง เป็นไปตามหลัก เกณฑ์เงื่อ นไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทั้ งนี้ กองทุน ปลายทางจะไม่สามารถลงทุ น
ย้อนกลับในกองทุนต้น ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่ นภายใต้บ ริษัทจัดการ
เดียวกันอีก (Cascade investment)
นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารการลงทุน (Efficient
portfolio management) ซึ่ง ขึ้น อยู่ กับ ดุล ยพิ นิจ ของผู้ จัด การกองทุ น โดยอาจพิ จารณาจากสภาวะตลาด และ/หรือกฎระเบี ย บ
ข้อบัง คับ และ/หรือปัจ จัยอื่น ที่เกี่ ยวข้อ ง เช่น แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และ/หรือค่า ใช้จ่า ยในการเข้ าทาธุ รกรรม
สัญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า เป็ น ต้น รวมทั้ งกองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้า (Derivatives) เพื่อ การลดความเสี่ ย ง
(Hedging) ในกรณีที่ดัชนีต ลาดหลักทรัพย์ป รับตัวลดลง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุน จะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
•

•

กองทุนนี้ มีระดับ ความเสี่ยงอยู่ใ นระดับ 6 (เสี่ย งสูง) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก โดยผู้ลงทุนต้องการกระจายเงินลงทุนบางส่วนมายั ง
กองทุ นตราสารทุ นที่เ น้นลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัย พื้นฐานดี และ/หรือมี แนวโน้มการเจริญ เติบโตสูง และผู้ลงทุ น
มีความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนีว้ ่าเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบ
ของดั ชนี SET50 ดั งนั้ นกองทุ นอาจมีค วามเสี่ย งสู งกว่า การลงทุ น ในตราสารทุ น ของบริษั ท ขนาดใหญ่ ที่จั ดตั้ งมานาน
นอกจากนั้ นกองทุน เน้นลงทุน ในหุ้ นบริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นหลักจึ งมีก ารกระจายการลงทุ นต่ากว่ากองทุ น
ตราสารทุนทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากกว่า
ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจะ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่า ที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
•

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ

• เนื่อ งจากกองทุน เน้น ลงทุน ในหลั กทรัพย์ ของบริษั ทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพ ย์
แห่ ง ประเทศไทย และ/หรื อ ตลาดหลั กทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ ดั ง นั้ น กองทุ น อาจมี ค วามเสี่ ย งสู ง กว่ าการลงทุ น ใน
ตราสารทุ นของบริษั ท ขนาดใหญ่ ที่ จัด ตั้ งมานาน นอกจากนั้น กองทุ นมี ก ารกระจายการลงทุ น ต่ ากว่า กองทุ น
ตราสารทุนทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากกว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะอย่า ง
ที่ส่งผลต่อกลุ่มบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
• การลงทุน มีค วามเสี่ ยง ผู้ลงทุน ควรท าความเข้า ใจลัก ษณะสิ นค้ า เงื่ อนไขผลตอบแทน และความเสี่ย งก่ อนการ
ตัดสินใจลงทุน
• กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารการลงทุน และ/หรื อ แสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง กองทุนจึ ง
มีความเสี่ย งมากกว่า กองทุ นที่ล งทุนในหลั กทรัพ ย์อ้า งอิงโดยตรง เนื่อ งจากใช้เงิ นลงทุ นในจานวนที่น้ อยกว่ าจึง มี
กาไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลัก ทรัพย์อ้างอิง โดยตรง ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุน ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทน
สูง และรับความเสี่ยงได้สูง
• ผู้ลงทุ นควรลงทุ นเมื่ อมีค วามเข้าใจความเสี่ ยงสัญ ญาซื้อขายล่ว งหน้ า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุน
• กองทุน รวมอาจลงทุน ในตราสารหนี้ ที่มีอันดั บความน่าเชื่อ ถือต่ากว่า Investment Grade หรือที่ไม่ มีการจั ดอันดั บ
ความน่า เชื่อถือ ซึ่ งอาจมีค วามเสี่ย งการผิดนั ดชาระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร รวมถึงความผันผวน
ด้านราคา ทาให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจานวนได้
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูก ค้ า ใน
ความดูแ ลของบริษัทจัด การเพิ่ม เติม ตั้งแต่วันทาการที่บ ริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจั ดการจะเปิดเผยการไม่รั บ
เปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนั บ ส นุ น
การขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุ น
ไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษทั จัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้
ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ ว ทั้ ง หมด
บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุ ด
รับคาสั่งดังกล่าวได้
• กองทุนอาจลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมซึ่ งอยู่ ภายใต้ การบริ หารของบริษั ทจั ดการได้ (Cross Investing
Fund) ตามอั ต ราส่ว นที่ บ ริษั ทจั ดการกาหนด ดั งนั้ น บริ ษัท จั ดการจะจัด ให้ มี ระบบงานที่ ป้ องกัน ธุร กรรมที่อ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดีย วกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ ง
กองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ https://am.kkpfg.com
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุ นรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ต่า
ดาเนินงาน (SD)
 5%
5-10%

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

สูง

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ต่า

general

large cap

mid/small

sector

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง

ต่า

 10%

10 – 20%

20 -50%

50 – 80%

 80%
สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

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

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
3.92%
หุ้นกลุ่ม อื่นๆ เช่น พาณิชย์
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
เป็นต้น 48.85%

สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
2.05%
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ในประเทศ 5.98%

วัสดุก่อสร้าง 8.51%

พลังงานและสาธารณูปโภค
6.14%
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 7.63%

ธุร กิจขนาดกลาง (MAI)
8.48%
ประกันภัยและประกันชีวิต
8.44%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
รำยชื่อทรัพย์

% ของ NAV

1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (BLA)

5.24

2 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (EPG)

5.09

3 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน) (ITEL)

4.28

4 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) (AEONTS)

4.27

5 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (STARK)

3.96

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
6.0000

สูงสุดไม่เกิน 4.8150

5.0000

สูงสุดไม่เกิน 4.8150

4.0000
3.0000

2.0000

สูงสุดไม่เกิน 2.6750
2.0103

1.8725

1.0000

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.02675

0.0000
การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.5350
0.1070
นายทะเบียน

0.0040
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
https://am.kkpfg.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย1, 2 (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 2.00
1.00
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษั ทจัดการอาจคิด ค่าธรรมเนียมดั งกล่ าวกับ ผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่า กัน โดยบริษัทจั ดการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ กองทุนต้นทาง
และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการ
ขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้าซ้อนกัน
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
• แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน
ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน1, 2, 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

10.00%

6.78%
4.27%

6.83%
4.76%

20.00%

17.67%

17.35%

30.00%

11.99%

31.50%

40.00%

40.90%

50.00%

กองทุนรวม

0.00%

-20.00%
-30.00%
2555

2556

2557

2558

2559

2560

-22.53%

-8.10%

-10.00%

-5.23%

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ
1. เอกสารการวัด ผลการดาเนินงานของกองทุน รวมฉบับนี้ ได้จั ดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน รวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

• กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -51.03%
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 17.74% ต่อปี
• ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Equity Small – Mid Cap
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• ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Year to
Date
40.90%
17.67%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
12.58%
5.47%

กองทุนรวม
9.48%
10.38% 40.90% 18.96%
11.42%
N/A
ตัวชี้วัด 3
3.41%
5.56%
17.67%
5.14%
4.62%
N/A
ความผันผวนของผล
13.09% 11.85%
12.96% 13.09% 20.01%
17.74%
N/A
17.63%
การดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
12.05% 10.32%
11.06% 12.05% 19.38%
16.20%
N/A
16.04%
ตัวชี้วัด 2
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Equity Small – Mid Cap ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Return (%)
Standard Deviation (%)
3M 6M
1Y
3Y
5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y
5Y 10Y
5th Percentile 16.12 16.23 57.41 28.58 13.77
10.53 11.24 12.00 21.05 18.87
25th Percentile 12.33 11.66 41.98 18.96 9.81
10.91 11.82 12.54 22.61 20.17
Equity Small – Mid 50th Percentile 8.67 8.61 39.25 15.28 7.38
11.92 12.51 13.09 23.33 20.63
75th Percentile 8.51 5.93 35.06 11.69 4.65
13.03 13.30 13.83 23.81 21.15
Cap
95th Percentile 3.26 0.62 30.04 7.16 2.03
13.35 16.41 18.28 25.78 22.25
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึง่ ปีนนั้ มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ ากองทุนทีล่ งทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน้
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
AIMC Category Peer Percentile
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
17 พฤศจิกายน 2559
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
วันทาการขายคืน
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่า
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

:
:
:
:
:
:
:

ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
1,000 บาท
1,000 บาท
ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
ไม่กาหนด
100 บาท / 10 หน่วย
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank
และนาฝากเช็ค T+3 สาหรับบัญชีธนาคารอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง))

T = วันทาการซื้อขาย
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณสุราช เซที, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 4 มกราคม 2565
อัตราส่วนหมุนเวียนการ 3.43 เท่า
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
• ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
หรือรับซื้อคืน
• ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
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
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
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
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2795-1000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
บริษัท เอฟดับบลิวดี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2257-9999
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) - CB โทรศัพท์ : 0-2626-7777
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) - PB โทรศัพท์ : 0-2626-7778
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 : 0-2635-1718
• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543
และ/หรือผู้ สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนที่บ ริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่อ งทางการ
บริการอื่นที่ บริษัทจัดการกาหนด เช่น บริก ารธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการบริการ
ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รับเปิดบัญชีกองทุ น
เพื่อเป็นลูกค้ าในความดู แลของบริษั ทจัดการเพิ่ม เติม ตั้งแต่วั นทาการที่บ ริษัทจัดการกาหนด โดย
บริษัทจัด การจะเปิ ดเผยการไม่รับเปิ ดบัญชีก องทุนข้ างต้น ในหนังสือชี้ ชวน หรื อผ่านเว็บ ไซต์ของ
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บริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการ
อื่นใดที่บ ริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่ว ยลงทุนที่ ได้เปิดบั ญชีกองทุนไว้กับ บริษัทจั ดการก่อ น
หน้ าวัน ที่ บริ ษัท จัด การไม่ รับ เปิ ดบั ญชี กองทุ นเพิ่ม เติ ม สามารถท าธุ รกรรมกับ บริ ษัท จัด การได้
ตามปกติ
ติดต่อสอบถาม/รับ
หนังสือ ชี้ชวน/
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผู กพัน
ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด กองทุน อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน รวมอื่น ซึ่งอยู่ภ ายใต้ก ารบริห ารของบริษัทจั ดการได้
ความขัดแย้งทาง
(Cross Investing Fund) ตามอัตราส่ วนที่บ ริษั ทจั ดการก าหนด ดัง นั้น บริ ษัท จัด การจะจัด ให้ มี
ผลประโยชน์
ระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบาย
การลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เดี ยวกัน เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์สู งสุ ดแก่ ผู้ถื อหน่ว ยลงทุ นของทั้ ง กองทุน รวมต้ นทางและ
กองทุนรวมปลายทาง
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้ง
ถัดไป

ข้อมูลอื่น ๆ

ในการเปลี่ย นแปลงมูลค่ าขั้นต่ าของการสั่ งซื้อครั้งถัด ไป บริ ษัทจัด การจะคานึ งถึงประโยชน์ของ
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน เป็ น ส าคั ญ โดยบริษั ท จั ดการจะประกาศการเปลี่ ย นแปลงและแจ้ง ให้ ผู้ ถื อ
หน่ วยลงทุน ทราบล่ วงหน้ าอย่า งชั ดเจนถึ งวัน ที่ มีก ารเปลี่ย นแปลงมูล ค่า ขั้น ต่าของการสั่ งซื้ อ
ครั้ง ถัด ไป คาอธิบ ายเกี่ย วกั บการเปลี่ ยนแปลง และเหตุผ ลในการเปลี่ ยนแปลงข้ อมู ลดั งกล่า ว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได้
• ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมือ ง
สหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มถี ิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ ในสหรั ฐ อเมริ กา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มขี ึ้นและดาเนิ นกิ จกรรม
ในสหรัฐอเมริกา
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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิ จารณาร่ างหนังสือ ชี้ชวนในการเสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุ นรวมนี้มิ ได้เป็ นการแสดงว่า สานั กงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่ ว ยลงทุ นที่ เ สนอขายนั้ น ทั้ งนี้ บริ ษั ท จัด การกองทุ น รวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนั งสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ป
ข้อมูลสาคัญ ณ วั นที่ 11 กุ มภาพันธ์ 2565 แล้วด้วยความระมั ดระวังในฐานะผู้ รับ ผิด ชอบในการด าเนิน การของ
กองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรของบริษัทขนำดเล็ก (Small-Capitalization Securities Risk)
การลงทุนในตราสารของบริษัท ขนาดเล็กอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ข้อจากัดในด้านตลาดและแหล่งเงินทุน รวมถึงตราสารของบริษัทขนาดเล็กอาจ
มีส ภาพคล่อ งและปริ มาณการซื้ อขายน้อ ยกว่า ตราสารของบริ ษั ทขนาดใหญ่ นอกจากนั้น บริษั ทขนาดเล็ก ยัง อาจ
มีความไม่มั่นคงในการดาเนินธุรกิ จโดยเฉพาะเมื่อ ภาวะตลาด หรือ ภาวะเศรษฐกิจมี การเปลี่ ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลให้
ราคาตราสารของบริษัทขนาดเล็กอาจมีความผันผวนมากกว่าราคาตราสารของบริษทั ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในระยะสั้น
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรบริห ำรกำรลงทุน แบบมุ่ง หวัง ให้ผ ลประกอบกำรสู งกว่ ำดัช นีชี้วัด (Active management
risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสิ นใจลงทุน การวิเ คราะห์หลัก ทรัพย์ หรือ กลยุท ธ์การลงทุน ของผู้ จัดการกองทุ นอาจ
ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
3. ควำมเสี่ย งจำกควำมผั นผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) ความเสี่ ยงที่ เกิดจากราคาหรือ ผลตอบแทนของ
ตราสารปรับ ตัวเพิ่มหรือ ลด เนื่อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ สัง คม การเมือ ง ผลการดาเนิน งานของผู้อ อกตราสาร หรือ การ
คาดการณ์ ของนั กลงทุ น เป็ นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวอาจส่งผลทาให้ ราคาตราสารของบริษัท ขนาดกลางและ
ขนาดเล็กผันผวนมากกว่าราคาตราสารของบริษัทขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในระยะสั้น
4. ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่ องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสี่ ยงจากการที่ไม่ สามารถซื้ อหรือขายตราสาร
ที่กองทุ นถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ ต้องการ เนื่อ งจากตราสารของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็ กอาจมี
สภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายน้อยกว่าตราสารของบริษัทขนาดใหญ่
5. ควำมเสี่ ยงจำกธุรกิ จของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) ความเสี่ ยงจากความสามารถในการบริห ารธุรกิ จของ
ผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็นต้น
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6. ควำมเสี่ ยงจำกกำรดำเนิ นงำนของผู้ออกตรำสำร (Credit risk หรือ Default risk) ความเสี่ ยงจากการที่ผู้ ออก
ตราสารหรือผู้ค้าประกัน ตราสารที่กองทุนไปลงทุ นปฏิเสธการชาระเงินต้ นและดอกเบี้ยได้ตามที่ กาหนด หรือชาระไม่ครบ
ตามจานวนที่สัญญาไว้
7. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative Risk) ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่
ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับทีค่ าดการณ์ไว้ ทาให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน
เนื่องจากกองทุนได้ดารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง(Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยง
จากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนตามปกติในหลักทรั พย์อ้างอิง ดังนั้นหาก
การพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทาให้ค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึ้ นได้
8. ควำมเสี่ยงจำกกำรบริห ำรกำรลงทุน แบบมุ่ง หวัง ให้ผ ลประกอบกำรสู งกว่ ำดัช นีชี้วัด (Active management
risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสิ นใจลงทุน การวิเ คราะห์หลัก ทรัพย์ หรือ กลยุท ธ์การลงทุน ของผู้ จัดการกองทุ นอาจ
ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ ยงจำกควำมผั นผวนของมูล ค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ย งที่มู ลค่ าของหลักทรัพ 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 แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุน ในตรำสำรของบริ ษัท ขนำดเล็ก (Small-Capitalization Securities Risk) การลงทุ นใน
ตราสารของบริษัทขนาดเล็กอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารของบริษทั ขนาดใหญ่ที่จัดตั้งมานาน
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น
รายใดรายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอัน ดับที่
สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวีย นการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่ อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้ อ
ขายทรัพ ย์สินของกองทุ น และสะท้อนกลยุทธ์ก ารลงทุน ของผู้จั ดการกองทุนได้ ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่า ที่ต่ากว่ า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY
KKP SMALL AND MID CAP EQUITY FUND
KKP SM CAP FUND
(หน่วยลงทุนชนิด F* : KKP SM CAP-F)
(*สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จากัดมีดัชนีชวี้ ัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนตรำสำรทุน (Equity Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่นภำยใต้บลจ.เดียวกัน
(Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน

ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมู ลค่าทรั พย์สินสุ ทธิของกองทุ น โดยบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กให้ห มายถึ ง บริษั ทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ได้เป็นองค์ ประกอบของดัชนี SET50 ณ วันทาการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุ น และ/หรือหมายถึ ง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือรวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
เงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริม ทรัพย์หรือโครงสร้ างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่ า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรื อ
เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิ น
ร้อยละ 20 ของมูลค่ าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน โดยการลงทุ นในหน่ว ยลงทุนดั งกล่าวต้อ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุ นซึ่ง เป็นไปตามหลัก เกณฑ์เงื่อ นไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทั้ งนี้ กองทุน ปลายทางจะไม่สามารถลงทุ น
ย้อนกลับในกองทุนต้น ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่ นภายใต้บ ริษัทจัดการ
เดียวกันอีก (Cascade investment)
นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารการลงทุน (Efficient
portfolio management) ซึ่ง ขึ้น อยู่ กับ ดุล ยพิ นิจ ของผู้ จัด การกองทุ น โดยอาจพิ จารณาจากสภาวะตลาด และ/หรือกฎระเบี ย บ
ข้อบัง คับ และ/หรือปัจ จัยอื่น ที่เกี่ ยวข้อ ง เช่น แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และ/หรือค่า ใช้จ่า ยในการเข้ าทาธุ รกรรม
สัญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า เป็ น ต้น รวมทั้ งกองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้า ( Derivatives) เพื่อ การลดความเสี่ ย ง
(Hedging) ในกรณีที่ดัชนีต ลาดหลักทรัพย์ป รับตัวลดลง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุน จะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
•

•

กองทุนนี้ มีระดับ ความเสี่ยงอยู่ใ นระดับ 6 (เสี่ย งสูง) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก โดยผู้ลงทุนต้องการกระจายเงินลงทุนบางส่วนมายั ง
กองทุ นตราสารทุ นที่เ น้นลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัย พื้นฐานดี และ/หรือมี แนวโน้มการเจริญ เติบโตสูง และผู้ลงทุ น
มีความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนีว้ ่าเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบ
ของดั ชนี SET50 ดั งนั้ นกองทุ นอาจมีค วามเสี่ย งสู งกว่า การลงทุ น ในตราสารทุ น ของบริษั ท ขนาดใหญ่ ที่จั ดตั้ งมานาน
นอกจากนั้ นกองทุน เน้นลงทุน ในหุ้ นบริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นหลักจึ งมีก ารกระจายการลงทุ นต่ากว่ากองทุ น
ตราสารทุนทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากกว่า
ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจะ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่า ที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
•

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ

• เนื่อ งจากกองทุน เน้น ลงทุน ในหลั กทรัพย์ ของบริษั ทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพ ย์
แห่ ง ประเทศไทย และ/หรื อ ตลาดหลั กทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ ดั ง นั้ น กองทุ น อาจมี ค วามเสี่ ย งสู ง กว่ าการลงทุ น ใน
ตราสารทุ นของบริษั ท ขนาดใหญ่ ที่ จัด ตั้ งมานาน นอกจากนั้น กองทุ นมี ก ารกระจาย การลงทุ น ต่ ากว่า กองทุ น
ตราสารทุนทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากกว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะอย่า ง
ที่ส่งผลต่อกลุ่มบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
• การลงทุน มีค วามเสี่ ยง ผู้ลงทุน ควรท าความเข้า ใจลัก ษณะสิ นค้ า เงื่ อนไขผลตอบแทน และความเสี่ย งก่ อน การ
ตัดสินใจลงทุน
• กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารการลงทุน และ/หรื อ แสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กองทุนจึ ง
มีความเสี่ย งมากกว่า กองทุ นที่ล งทุนในหลั กทรัพ ย์อ้า งอิ งโดยตรง เนื่อ งจากใช้เงิ นลงทุ นในจานวนที่น้ อยกว่ าจึง มี
กาไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลัก ทรัพย์อ้างอิง โดยตรง ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุน ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทน
สูง และรับความเสี่ยงได้สูง
• ผู้ลงทุ นควรลงทุ นเมื่ อมีค วามเข้าใจความเสี่ ยงสัญ ญาซื้อขายล่ว งหน้ า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุน
• กองทุน รวมอาจลงทุน ในตราสารหนี้ ที่มีอันดั บความน่าเชื่อ ถือต่ากว่า Investment Grade หรือที่ไม่ มีการจั ดอันดั บ
ความน่า เชื่อถือ ซึ่ งอาจมีค วามเสี่ย งการผิดนั ดชาระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร รวมถึงความผันผวน
ด้านราคา ทาให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจานวนได้
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูก ค้ า ใน
ความดูแ ลของบริษัทจัด การเพิ่ม เติม ตั้งแต่วันทาการที่บ ริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจั ดการจะเปิดเผยการไม่รั บ
เปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนั บ สนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุ น
ไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษทั จัดการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้
ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ ว ทั้ ง หมด
บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุ ด
รับคาสั่งดังกล่าวได้
• กองทุนอาจลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมซึ่ งอยู่ ภายใต้ การบริ หารของบริษั ทจั ดการได้ (Cross Investing
Fund) ตามอั ต ราส่ว นที่ บ ริษั ทจั ดการกาหนด ดั งนั้ น บริ ษัท จั ดการจะจัด ให้ มี ระบบงานที่ ป้ องกัน ธุร กรรมที่อ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดีย วกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ ง
กองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ https://am.kkpfg.com
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ต่า
ดาเนินงาน (SD)
 5%
5-10%

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

สูง

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ต่า

general

large cap

mid/small

sector

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง

ต่า

 10%

10 – 20%

20 -50%

50 – 80%

 80%
สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

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

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
3.92%
หุ้นกลุ่ม อื่นๆ เช่น พาณิชย์
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
เป็นต้น 48.85%

สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
2.05%
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ในประเทศ 5.98%

วัสดุก่อสร้าง 8.51%

พลังงานและสาธารณูปโภค
6.14%
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 7.63%

ธุร กิจขนาดกลาง (MAI)
8.48%
ประกันภัยและประกันชีวิต
8.44%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
รำยชื่อทรัพย์

% ของ NAV

1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (BLA)

5.24

2 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (EPG)

5.09

3 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน) (ITEL)

4.28

4 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) (AEONTS)

4.27

5 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (STARK)

3.96

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
6.0000

สูงสุดไม่เกิน 4.8150

5.0000

สูงสุดไม่เกิน 4.8150

4.0000
3.0000

สูงสุดไม่เกิน 2.6750

2.0000
1.0000
0.0000

ปัจจุบันยกเว้น
การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.02675
ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.5350
0.1070
นายทะเบียน

0.0040

0.1378

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบญ
ั ชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
https://am.kkpfg.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย1, 2 (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบันยกเว้น
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษั ทจัดการอาจคิด ค่าธรรมเนียมดั งกล่ าวกับ ผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่า กัน โดยบริษัทจั ดการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ กองทุนต้นทาง
และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการ
ขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้าซ้อนกัน
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
• แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน
ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน1, 2,3,4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
40.90%

45.00%
40.00%

35.00%
30.00%
17.67%

25.00%
20.00%

15.00%

ตัวชี้วัด

5.22%
4.44%

10.00%

กองทุนรวม

5.00%
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: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)
4. เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิด F ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

• กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -6.17%
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 15.04% ต่อปี
• ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity Small –
Mid Cap
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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• ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Year to
Date
40.90%
17.67%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2,4
42.98%
20.58%

กองทุนรวม
9.48%
10.38% 40.90%
N/A
N/A
N/A
ตัวชี้วัด 3
3.41%
5.56%
17.67%
N/A
N/A
N/A
ความผันผวนของผล
13.09% 11.85%
12.96% 13.09%
N/A
N/A
N/A
15.04%
การดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
12.05% 10.32%
11.06% 12.05%
N/A
N/A
N/A
14.14%
ตัวชี้วัด 2
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

4. เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิด F ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Equity Small – Mid Cap ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
AIMC Category Peer Percentile

3M

6M

Return (%)
1Y
3Y

5Y

10Y

3M

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

10Y

5th Percentile 16.12 16.23 57.41 28.58 13.77
10.53 11.24 12.00 21.05 18.87
25th Percentile 12.33 11.66 41.98 18.96 9.81
10.91 11.82 12.54 22.61 20.17
Equity Small – Mid 50th Percentile 8.67 8.61 39.25 15.28 7.38
11.92 12.51 13.09 23.33 20.63
75th Percentile 8.51 5.93 35.06 11.69 4.65
13.03 13.30 13.83 23.81 21.15
Cap
95th Percentile 3.26 0.62 30.04 7.16 2.03
13.35 16.41 18.28 25.78 22.25
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอัน ดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึง่ ปีนนั้ มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีล่ งทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน้
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
17 พฤศจิกายน 2559 (เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิด F ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
: ไม่กาหนด
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
: ไม่กาหนด
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank
และนาฝากเช็ค T+3 สาหรับบัญชีธนาคารอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง))
T = วันทาการซื้อขาย

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณสุราช เซที, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 4 มกราคม 2565
3.43 เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนชนิด F เป็นหน่วยลงทุนสาหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือ
หรือรับซื้อคืน
กองทุน ส่วนบุ คคลภายใต้ก ารจัด การของบริษั ทจัดการ และ/หรือ ผู้ลงทุน ประเภทอื่นที่ บริษั ท
จัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
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ติดต่อสอบถาม/รับหนังสือ
ชี้ชวน/ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น
ต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ข้อมูลอื่นๆ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน
ได้ที่บริษัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรั บ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุ นของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัท จัดการกาหนด ดังนั้น บริษั ทจัดการจะจั ด
ให้มีระบบงานที่ป้อ งกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัด แย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจาก
นโยบายการลงทุ นที่ เปิด ให้ มีก ารลงทุ นในกองทุ นรวมภายใต้ การบริ หารจัด การของบริษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทัง้ กองทุน
รวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
ในการเปลี่ย นแปลงมูลค่ าขั้นต่ าของการสั่ งซื้อครั้ งถัดไป บริษั ทจัด การจะคานึง ถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุ นทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้ นต่าของการสั่งซื้ อ
ครั้งถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลง และเหตุ ผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่า ว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
• ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใ น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุ้น ส่ วนซึ่ง จั ด ให้ มี ขึ้น
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิ จารณาร่ างหนังสือ ชี้ชวนในการเสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุ นรวมนี้มิ ได้เป็ นการแสดงว่า สานั กงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
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ของหน่ ว ยลงทุ นที่ เ สนอขายนั้ น ทั้ งนี้ บริ ษั ท จัด การกองทุ น รวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนั งสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ป
ข้อมู ลสาคั ญ ณ วัน ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วด้วยความระมัดระวั งในฐานะผู้ รับ ผิด ชอบในการดาเนิน การของ
กองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรของบริษัทขนำดเล็ก (Small-Capitalization Securities Risk)
การลงทุนในตราสารของบริษัท ขนาดเล็กอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ข้อจากัดในด้านตลาดและแหล่งเงินทุน รวมถึงตราสารของบริษัทขนาดเล็กอาจ
มีส ภาพคล่อ งและปริ มาณการซื้ อขายน้อ ยกว่า ตราสารของบริ ษั ทขนาดใหญ่ นอกจากนั้น บริษั ทขนาดเล็ก ยัง อาจ
มีความไม่มั่นคงในการดาเนินธุรกิ จโดยเฉพาะเมื่อ ภาวะตลาด หรือ ภาวะเศรษฐกิจมี การเปลี่ ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลให้
ราคาตราสารของบริษัทขนาดเล็กอาจมีความผันผวนมากกว่าราคาตราสารของบริษทั ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในระยะสั้น
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรบริห ำรกำรลงทุน แบบมุ่ง หวัง ให้ผ ลประกอบกำรสู งกว่ ำดัช นีชี้วัด (Active management
risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสิ นใจลงทุน การวิเ คราะห์หลัก ทรัพย์ หรือ กลยุท ธ์การลงทุน ของผู้ จัดการกองทุ นอาจ
ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
3. ควำมเสี่ย งจำกควำมผั นผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) ความเสี่ ยงที่ เกิดจากราคาหรือ ผลตอบแทนของ
ตราสารปรับ ตัวเพิ่มหรือ ลด เนื่อ งจากภาวะเศรษฐกิจ สัง คม การเมือ ง ผลการดาเนิน งานของผู้อ อกตราสาร หรือ การ
คาดการณ์ ของนั กลงทุ น เป็ นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวอาจส่งผลทาให้ ราคาตราสารของบริษัท ขนาดกลางและ
ขนาดเล็กผันผวนมากกว่าราคาตราสารของบริษัทขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในระยะสั้น
4. ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่ องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสี่ ยงจากการที่ไม่ สามารถซื้ อหรือขายตราสาร
ที่กองทุ นถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ ต้องการ เนื่อ งจากตราสารของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็ กอาจมี
สภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายน้อยกว่าตราสารของบริษัทขนาดใหญ่
5. ควำมเสี่ ยงจำกธุรกิ จของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) ความเสี่ ยงจากความสามารถในการบริห ารธุรกิ จของ
ผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็นต้น
6. ควำมเสี่ ยงจำกกำรดำเนิ นงำนของผู้ออกตรำสำร (Credit risk หรือ Default risk) ความเสี่ ยงจากการที่ผู้ ออก
ตราสารหรือผู้ค้าประกัน ตราสารที่กองทุนไปลงทุ นปฏิเสธการชาระเงินต้ นและดอกเบี้ยได้ตามที่ กาหนด หรือชาระไม่ครบ
ตามจานวนที่สัญญาไว้
7. ควำมเสี่ ยงจำกกำรเข้ ำท ำสัญ ญำซื้อ ขำยล่วงหน้ำ (Derivative Risk) ความเสี่ ย งจากการที่ ราคาหลั กทรัพ ย์ ที่
ตราสารอนุพั นธ์นั้ นอ้ างอิ งอยู่ มีราคาเคลื่อ นไหวในทิศ ทางตรงกันข้ ามกั บที่ คาดการณ์ไว้ ทาให้ก องทุ นรั บรู้ผ ลขาดทุ น
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เนื่องจากกองทุนได้ดารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง(Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ย ง
จากการที่สัญญาซื้อขายล่ วงหน้า บางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่า การลงทุ นตามปกติในหลั กทรัพย์ อ้างอิง ดั งนั้ นหาก
การพิจารณาลงทุ นในตราสารอนุพั นธ์ทาให้ ค่าความเสี่ยงสุท ธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุน เพิ่มขึ้น ก็ จะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึ้ นได้
8. ควำมเสี่ยงจำกกำรบริห ำรกำรลงทุน แบบมุ่ง หวัง ให้ผ ลประกอบกำรสู งกว่ ำดัช นีชี้วัด (Active management
risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสิ นใจลงทุน การวิเ คราะห์หลัก ทรัพย์ หรือ กลยุท ธ์การลงทุน ของผู้ จัดการกองทุ นอาจ
ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ ยงจำกควำมผั นผวนของมูล ค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ย งที่มู ลค่ าของหลักทรัพ 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
ควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุน ในตรำสำรของบริ ษัท ขนำดเล็ก (Small-Capitalization Securities Risk) การลงทุ นใน
ตราสารของบริษัทขนาดเล็กอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารของบริษทั ขนาดใหญ่ที่จัดตั้งมานาน
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น
รายใดรายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SM CAP-SSF)
แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จากัดมีดัชนีชวี้ ัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY
KKP SMALL AND MID CAP EQUITY FUND
KKP SM CAP FUND
(หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม: KKP SM CAP-SSF)
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
(Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SM CAP-SSF)
คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมู ลค่าทรั พย์สินสุ ทธิของกองทุ น โดยบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กให้ห มายถึ ง บริษั ทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ได้เป็นองค์ ประกอบของดัชนี SET50 ณ วันทาการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุ น และ/หรือหมายถึ ง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือรวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
เงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริม ทรัพย์หรือโครงสร้ างพื้ นฐานที่จัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่ า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรื อ
เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุ นรวม ซึ่ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิ น
ร้อยละ 20 ของมูลค่ าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน โดยการลงทุ นในหน่ว ยลงทุนดั งกล่าวต้อ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุ นซึ่ง เป็นไปตามหลัก เกณฑ์เงื่อ นไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหน ด ทั้ งนี้ กองทุน ปลายทางจะไม่สามารถลงทุ น
ย้อนกลับในกองทุนต้น ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่ นภายใต้บ ริษัทจัดการ
เดียวกันอีก (Cascade investment)
นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารการลงทุน (Efficient
portfolio management) ซึ่ง ขึ้น อยู่ กับ ดุล ยพิ นิจ ของผู้ จัด การกองทุ น โดยอาจพิ จารณาจากสภาวะตลาด และ/หรือกฎระเบี ย บ
ข้อบัง คับ และ/หรือปัจ จัยอื่น ที่เกี่ ยวข้อ ง เช่น แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และ/หรือค่า ใช้จ่ า ยในการเข้ าทาธุ รกรรม
สัญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า เป็ น ต้น รวมทั้ งกองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้า ( Derivatives) เพื่อ การลดความเสี่ ย ง
(Hedging) ในกรณีที่ดัชนีต ลาดหลักทรัพย์ป รับตัวลดลง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุน จะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร?
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)
2

เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SM CAP-SSF)
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
•

•

•

กองทุนนี้ มีระดับ ความเสี่ยงอยู่ใ นระดับ 6 (เสี่ย งสูง) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก โดยผู้ลงทุนต้องการกระจายเงินลงทุนบางส่วนมายั ง
กองทุ นตราสารทุ นที่เ น้นลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัย พื้นฐานดี และ/หรือมี แนวโน้มการเจริญ เติบโตสูง และผู้ลงทุ น
มีความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนีว้ ่าเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบ
ของดั ชนี SET50 ดั งนั้ นกองทุ นอาจมีค วามเสี่ย งสู งกว่า การลงทุ น ในตราสารทุ น ของบริษั ท ขนาดใหญ่ ที่จั ดตั้ งมานาน
นอกจากนั้ นกองทุน เน้นลงทุน ในหุ้ นบริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นหลักจึ งมีก ารกระจายการลงทุ นต่ากว่ากองทุ น
ตราสารทุนทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากกว่า
ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจะ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่า ที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SM CAP-SSF) ต้องสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่
หลากหลาย รวมถึงความผันผวนของมูล ค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่อ งระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ประมวลรัษฎากรกาหนด ซึ่ งผู้ลงทุ นจะมี ภาระผูกพัน ที่จะต้อ งปฏิบั ติตามเงื่อนไขและวิ ธีการที่ กาหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากร ผู้ลงทุนของหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิท ธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่ ม
และหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
•

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SM CAP-SSF)
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คาเตือนที่สาคัญ

• เนื่อ งจากกองทุน เน้น ลงทุน ในหลั กทรัพย์ ของบริษั ทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพ ย์
แห่ ง ประเทศไทย และ/หรื อ ตลาดหลั กทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ ดั ง นั้ น กองทุ น อาจมี ค วามเสี่ ย งสู ง กว่ าการลงทุ น ใน
ตราสารทุ นของบริษั ท ขนาดใหญ่ ที่ จัด ตั้ งมานาน นอกจากนั้น กองทุ นมี ก ารกระจายการลงทุ น ต่ ากว่า กองทุ น
ตราสารทุนทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากกว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะอย่า ง
ที่ส่งผลต่อกลุ่มบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
• การลงทุน มีค วามเสี่ ยง ผู้ลงทุน ควรท าความเข้า ใจลัก ษณะสิ นค้ า เงื่ อนไขผลตอบแทน และความเสี่ย งก่ อนการ
ตัดสินใจลงทุน
• กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารการลงทุน และ/หรื อ แสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กองทุนจึ ง
มีความเสี่ย งมากกว่า กองทุ นที่ล งทุนในหลั กทรัพ ย์อ้า งอิงโดยตรง เนื่อ งจากใช้เงิ นลงทุ นในจานวนที่น้ อยกว่ าจึง มี
กาไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลัก ทรัพย์อ้างอิง โดยตรง ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุน ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทน
สูง และรับความเสี่ยงได้สูง
• ผู้ลงทุ นควรลงทุ นเมื่ อมีค วามเข้าใจความเสี่ ยงสัญ ญาซื้อขายล่ว งหน้ า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุน
• กองทุน รวมอาจลงทุน ในตราสารหนี้ ที่มีอันดั บความน่าเชื่อ ถือต่ากว่า Investment Grade หรือที่ไม่ มีการจั ดอันดั บ
ความน่า เชื่อถือ ซึ่ งอาจมีค วามเสี่ย งการผิดนั ดชาระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร รวมถึงความผันผวน
ด้านราคา ทาให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจานวนได้
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูก ค้ า ใน
ความดูแ ลของบริษัทจัด การเพิ่ม เติม ตั้งแต่วันทาการที่บ ริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจั ดการจะเปิดเผยการไม่รั บ
เปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนั บ สนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุ น
ไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษทั จัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุ รกรรมกับบริษัทจัดการได้
ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ ว ทั้ ง หมด
บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุ ด
รับคาสั่งดังกล่าวได้
• กองทุนอาจลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมซึ่ งอยู่ ภายใต้ การบริ หารของบริษั ทจั ดการได้ (Cross Investing
Fund) ตามอั ต ราส่ว นที่ บ ริษั ทจั ดการกาหนด ดั งนั้ น บริ ษัท จั ดการจะจัด ให้ มี ระบบงานที่ ป้ องกัน ธุร กรรมที่อ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อั นอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดีย วกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ ง
กองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สาหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุ นที่ต นถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่ มีการแบ่ งชนิด ของหน่ว ยลงทุ น สิท ธิในการได้รับ ประโยชน์ต อบแทนหรือ การคื น
เงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนีย้ ังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
• การแบ่งหน่ วยลงทุนออกเป็น หลายชนิด ไม่ได้ทาให้ค วามผูกพัน รับผิด (liability) ของกองทุน ที่มีต่อบุคคลภายนอก
แยกออกจากกัน ตามชนิดของหน่ว ยลงทุน โดยทรัพย์ สิน ทั้งหมดของกองทุน จะอยู่ภ ายใต้ค วามผูก พัน รับผิ ดต่ อ
บุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่ เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุ น
ออกเป็ น ชนิ ดต่ าง ๆ จะเป็ นไปตามที่ส านั กงาน ก.ล.ต. และประกาศที่ เกี่ ยวข้อ งประกาศก าหนด ทั้ งนี้ เพื่ อ เพิ่ ม
การให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอี ยด โดยบริษัทจัด การจะแจ้ ง
รายละเอียดการ ให้บริการดัง กล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/
หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริ ษั ทจั ด การขอสงวนสิ ทธิ ใ นการเรี ยกเก็ บ ค่า ธรรมเนีย มการขายหน่ วยลงทุ น การรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น ในแต่ล ะชนิ ดหน่ว ยลงทุนกั บผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่า กันโดยจะประกาศ ณ ที่ ทาการของ
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บ ไซต์ ของ
บริษัทจัดการ
• บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิยั งไม่เปิดให้ บริการสั บเปลี่ยนระหว่างชนิ ดหน่วยลงทุนภายในกองทุ นเดียวกัน อย่างไรก็
ตาม บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิที่จ ะเปิดให้ ผู้ถือหน่ว ยลงทุนท ารายการสับเปลี่ ยนระหว่ างชนิดหน่วยลงทุ นภายใน
กองทุนเดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือทีส่ านักงานของบริ ษั ท
จัดการและ/หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษัท จัดการสงวนสิ ทธิที่ จะยกเว้น ไม่เ รียกเก็บค่ าธรรมเนีย มการสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุน ระหว่างชนิดหน่วยลงทุ น
ภายในกองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กรณีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
• ผู้ล งทุ น มี ห น้า ที่ ศึ ก ษากฎหมายภาษี อ ากรที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การลงทุ น ในกองทุน รวมเพื่ อ การ ออม และที่ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุน
หรือการซื้อและหรือขายคืนและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ย วข้ องก าหนด หากการลงทุน และหรื อการซื้อ ขายและหรื อโอนย้า ยหน่วยลงทุ นขัด ต่อ กฎหมายภาษีอ ากรที่
เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้องชาระคืนภาษีและหรือมีเบี้ยปรับ และหรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ทั้ ง นี้
บริษัทจัด การไม่มี ภาระผูก พันในการชดเชยค่าภาษีที่ ผู้ลงทุนถู กเรียกเก็ บ เบี้ยปรับ เงิน เพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ ย
และหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุน
• ผู้ลงทุน ต้องลงทุนในหน่วยลงทุน ชนิดเพื่ อการออมอย่ างต่อเนื่องระยะยาวตามที่ กฎหมายที่เกี่ ยวข้อ งและประมวล
รัษฏากรกาหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ผู้ลงทุนในหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมจะไม่ได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีห ากไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการลงทุนและ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระ
เงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฏากร
5

เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SM CAP-SSF)
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องช าระคืนสิท ธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลา และ
หากการชาระคืน สิทธิประโยชน์ท างภาษีดังกล่ าวไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่ว ยลงทุนจะต้องช าระเงินเพิ่มและ/
หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับและภาระภาษีที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็นประกันได้
• ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ใน
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
• บริษัทจั ดการขอสงวนสิทธิ ที่จะหยุดการเสนอขายหรื อปิดรับ คาสั่ง ซื้อ/สับ เปลี่ยนเข้าหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรื อ
เปลี่ ย นแปลงไป และ/หรื อเงื่ อนไขการลงทุน ในหน่ ว ยลงทุ นชนิ ดเ พื่อ การออมเพื่ อให้ ได้สิ ท ธิป ระโยชน์ ทางภาษี
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือ รับคาสั่ง ซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า หน่วยลงทุนชนิด เพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับ คาสั่งซื้อ /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่ อ น
การเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ/
หรือกรณีจาเป็นและสมควร และ/หรือเหตุสุดวิสัย บริษัท จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจลงทุน
รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
โปรดศึกษาคาเตือนที่สาคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ต่า
ดาเนินงาน (SD)
 5%
5-10%

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

สูง

15-25%

10-15%

>25%
สูง

ต่า

general

large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง

ต่า

 10%

10 – 20%

20 -50%

50 – 80%

 80%
สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (%NAV)
)
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
3.92%

หุ้นกลุ่ม อื่นๆ เช่น พาณิชย์
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
เป็นต้น 48.85%

สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
2.05%
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ในประเทศ 5.98%

วัสดุก่อสร้าง 8.51%

พลังงานและสาธารณูปโภค
6.14%
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 7.63%

ธุร กิจขนาดกลาง (MAI)
8.48%
ประกันภัยและประกันชีวิต
8.44%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
รายชื่อทรัพย์

% ของ NAV

1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (BLA)

5.24

2 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (EPG)

5.09

3 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน) (ITEL)

4.28

4 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) (AEONTS)

4.27

5 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (STARK)

3.96

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
6.0000

สูงสุดไม่เกิน 4.8150

5.0000

สูงสุดไม่เกิน 4.8150

4.0000
3.0000

2.0000

สูงสุดไม่เกิน 2.6750

2.0063

1.8725

1.0000

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.02675

0.0000
การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.5350
0.1070

ตามที่จ่ายจริง

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบญ
ั ชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
https://am.kkpfg.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย1, 2 (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 2.00
ยกเว้น
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 2.00
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
ยกเว้น
หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษั ทจัดการอาจคิด ค่าธรรมเนียมดั งกล่ าวกับ ผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่า กัน โดยบริษัทจั ดการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ กองทุนต้นทาง
และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการ
ขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้าซ้อนกัน
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SM CAP-SSF)
ผลการดาเนินงานในอดีต
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
• แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน
ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน1, 2, 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
6.19%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
กองทุนรวม
2.24%

3.00%

ตัวชี้วัด

2.00%
1.00%

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: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

• กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -4.91%
• ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 12.90% ต่อปี
• ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Equity Small – Mid Cap

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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• ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Year to
Date
N/A
N/A

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน4
6.19%
2.24%

กองทุนรวม
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ตัวชี้วัด 3
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ความผันผวนของผล
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12.90%
การดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11.47%
ตัวชี้วัด 2
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)
4. เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Equity Small – Mid Cap ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
AIMC Category Peer Percentile

3M

6M

Return (%)
1Y
3Y

5Y

10Y 3M

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

10Y

5th Percentile 16.12 16.23 57.41 28.58 13.77
10.53 11.24 12.00 21.05 18.87
25th Percentile 12.33 11.66 41.98 18.96 9.81
10.91 11.82 12.54 22.61 20.17
Equity Small – Mid 50th Percentile 8.67 8.61 39.25 15.28 7.38
11.92 12.51 13.09 23.33 20.63
75th
Percentile
8.51
5.93
35.06
11.69
4.65
13.03 13.30 13.83 23.81 21.15
Cap
95th Percentile 3.26 0.62 30.04 7.16 2.03
13.35 16.41 18.28 25.78 22.25
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึง่ ปีนนั้ มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีล่ งทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน้
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
17 พฤศจิกายน 2559 (เปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
: 1,000 บาท
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank
และนาฝากเช็ค T+3 สาหรับบัญชีธนาคารอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง))
T = วันทาการซื้อขาย

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณสุราช เซที, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 4 มกราคม 2565
อัตราส่วนหมุนเวียนการ 3.43 เท่า
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
• ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
หรือรับซื้อคืน
• ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
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
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
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
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2795-1000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2626-7778
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 : 0-2635-1718
• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543
และ/หรือผู้ สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนที่บ ริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่อ งทางการ
บริการอื่นที่ บริษัทจัดการกาหนด เช่น บริก ารธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการบริการ
ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รับเปิดบัญชีกองทุ น
เพื่อเป็นลูกค้ าในความดู แลของบริษั ทจัดการเพิ่ม เติม ตั้งแต่วั นทาการที่บ ริษัทจัดการกาหนด โดย
บริษัทจัด การจะเปิ ดเผยการไม่รับเปิ ดบัญชีก องทุนข้ างต้น ในหนังสือชี้ ชวน หรื อผ่า นเว็บ ไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการ
อื่นใดที่บ ริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่ว ยลงทุนที่ ได้เปิดบั ญชีกองทุนไว้กับ บริษัทจั ดการก่อ น
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หน้ าวัน ที่ บริ ษัท จัด การไม่ รับ เปิ ดบั ญชี กองทุ นเพิ่ม เติ ม สามารถท าธุ รกรรมกับ บริ ษัท จัด การได้
ตามปกติ
ติดต่อสอบถาม/รับ
หนังสือ ชี้ชวน/
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน
ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด กองทุน อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน รวมอื่น ซึ่งอยู่ภ ายใต้ก ารบริห ารของบริษัทจั ดการได้
ความขัดแย้งทาง
(Cross Investing Fund) ตามอัตราส่ วนที่บ ริษั ทจั ดการก าหนด ดัง นั้น บริ ษัท จัด การจะจัด ให้ มี
ผลประโยชน์
ระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบาย
การลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เดี ยวกัน เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์สู งสุ ดแก่ ผู้ถื อหน่ว ยลงทุ นของทั้ง กองทุน รวมต้ นทางและ
กองทุนรวมปลายทาง
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้ง
ถัดไป

ข้อมูลอื่นๆ

ในการเปลี่ย นแปลงมูลค่ าขั้นต่ าของการสั่ งซื้อครั้งถัด ไป บริ ษัทจัด การจะคานึ งถึงประโยชน์ของ
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน เป็ น ส าคั ญ โดยบริษั ท จั ดการจะประกาศการเปลี่ ย นแปลงและแจ้ง ให้ ผู้ ถื อ
หน่ วยลงทุน ทราบล่ วงหน้ าอย่า งชั ดเจนถึ งวัน ที่ มีก ารเปลี่ย นแปลงมูล ค่า ขั้น ต่าของการสั่ งซื้ อ
ครั้ง ถัด ไป คาอธิบ ายเกี่ย วกั บการเปลี่ ยนแปลง และเหตุผ ลในการเปลี่ ยนแปลงข้ อมู ลดั งกล่า ว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได้
• ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมือ ง
สหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มถี ิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ ในสหรั ฐ อเมริ กา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มขี ึ้นและดาเนิ นกิ จกรรม
ในสหรัฐอเมริกา

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
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▪ การพิ จารณาร่ างหนังสือ ชี้ชวนในการเสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุ นรวมนี้มิ ได้เป็ นการแสดงว่า สานั กงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่ ว ยลงทุ นที่ เ สนอขายนั้ น ทั้ งนี้ บริ ษั ท จัด การกองทุ น รวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนั งสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ป
ข้อมูลสาคัญ ณ วั นที่ 11 กุ มภาพันธ์ 2565 แล้วด้วยความระมั ดระวังในฐานะผู้ รับ ผิด ชอบในการด าเนิน การของ
กองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารของบริษัทขนาดเล็ก (Small-Capitalization Securities Risk)
การลงทุนในตราสารของบริษัท ขนาดเล็กอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ข้อจากัดในด้านตลาดและแหล่งเงินทุ น รวมถึงตราสารของบริษัทขนาดเล็กอาจ
มีส ภาพคล่อ งและปริ มาณการซื้ อขายน้อ ยกว่า ตราสารของบริ ษั ทขนาดใหญ่ นอกจากนั้น บริษั ทขนาดเล็ก ยัง อาจ
มีความไม่มั่นคงในการดาเนินธุรกิ จโดยเฉพาะเมื่อ ภาวะตลาด หรือ ภาวะเศรษฐกิจมี การเปลี่ ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลให้
ราคาตราสารของบริษัทขนาดเล็กอาจมีความผันผวนมากกว่าราคาตราสารของบริษทั ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในระยะสั้น
2. ความเสี่ยงจากการบริห ารการลงทุน แบบมุ่ง หวัง ให้ผ ลประกอบการสู งกว่ าดัช นีชี้วัด (Active management
risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสิ นใจลงทุน การวิเ คราะห์หลัก ทรัพย์ หรือ กลยุท ธ์การลงทุน ของผู้ จัดการกองทุ นอาจ
ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
3. ความเสี่ย งจากความผั นผวนของราคาตราสาร (Market Risk) ความเสี่ ยงที่ เกิดจากราคาหรือ ผลตอบแทนของ
ตราสารปรับ ตัวเพิ่มหรือ ลด เนื่อ งจากภาวะเศรษฐกิจ สัง คม การเมือ ง ผลการดาเนิน งานของผู้อ อกตราสาร หรือ การ
คาดการณ์ ของนั กลงทุ น เป็ นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวอาจส่งผลทาให้ ราคาตราสารของบริษัท ขนาดกลางและ
ขนาดเล็กผันผวนมากกว่าราคาตราสารของบริษัทขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในระยะสั้น
4. ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ ยงจากการที่ไม่ สามารถซื้ อหรือขายตราสาร
ที่กองทุ นถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ ต้องการ เนื่อ งจากตราสารของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็ กอาจมี
สภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายน้อยกว่าตราสารของบริษัทขนาดใหญ่
5. ความเสี่ ยงจากธุรกิ จของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ความเสี่ ยงจากความสามารถในการบริห ารธุรกิ จของ
ผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็นต้น
6. ความเสี่ ยงจากการดาเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk) ความเสี่ ยงจากการที่ผู้ ออก
ตราสารหรือผู้ค้าประกัน ตราสารที่กองทุนไปลงทุ นปฏิเสธการชาระเงินต้ นและดอกเบี้ยได้ตามที่ กาหนด หรือชาระไม่ครบ
ตามจานวนที่สัญญาไว้
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7. ความเสี่ ยงจากการเข้ าท าสัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้า (Derivative Risk) ความเสี่ ย งจากการที่ ราคาหลั กทรัพ ย์ ที่
ตราสารอนุพั นธ์นั้ นอ้ างอิ งอยู่ มีราคาเคลื่อ นไหวในทิศ ทางตรงกันข้ ามกั บที่ คาดการณ์ไว้ ทาให้ก องทุ นรั บรู้ผ ลขาดทุ น
เนื่องจากกองทุนได้ดารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง(Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ย ง
จากการที่สัญญาซื้อขายล่ วงหน้า บางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่า การลงทุ นตามปกติในหลั กทรัพย์ อ้างอิง ดั งนั้ นหาก
การพิจารณาลงทุ นในตราสารอนุพั นธ์ทาให้ ค่าความเสี่ยงสุท ธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุน เพิ่มขึ้น ก็ จะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึ้ นได้
8. ความเสี่ยงจากการบริห ารการลงทุน แบบมุ่ง หวัง ให้ผ ลประกอบการสู งกว่ าดัช นีชี้วัด (Active management
risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสิ นใจลงทุน การวิเ คราะห์หลัก ทรัพย์ หรือ กลยุท ธ์การลงทุน ของผู้ จัดการกองทุ นอาจ
ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง

คาอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง
ความเสี่ ยงจากความผั นผวนของมูล ค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ย งที่มู ลค่ าของหลักทรัพ 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
ความเสี่ ยงจากการลงทุน ในตราสารของบริ ษัท ขนาดเล็ก (Small-Capitalization Securities Risk) การลงทุ นใน
ตราสารของบริษัทขนาดเล็กอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารของบริษทั ขนาดใหญ่ที่จัดตั้งมานาน
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น
รายใดรายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com
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คาอธิบายเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวีย นการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่ อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้ อ
ขายทรัพ ย์สินของกองทุ น และสะท้อนกลยุทธ์ก ารลงทุน ของผู้จั ดการกองทุนได้ ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่า ที่ต่ากว่ า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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