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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบำยกำรลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย โดยมี net exposure ใน
ตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูล ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะพิจารณาคัดเลือ ก
หลักทรัพย์เพื่อลงทุนโดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและ/หรื อลดความผันผวนของการลงทุน โดยรวมของกองทุน ทั้งนี้แนวคิ ด
การสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Portfolio ของกองทุน) จะมี เป้าหมายให้ความผั นผวนที่ค าด (expected volatility) ของ
Portfolio อยู่ในระดับต่าที่ สุด ซึ่งการคาดการณ์ค วามผัน ผวนอยู่ภ ายใต้เงื่ อนไขที่ บริษัทจั ดการกาหนดและการคาดการณ์ ปัจจัย ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น การกระจายการลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์รายตัว เป็นต้น
เงิน ลงทุ นส่ วนที่เหลือ อาจลงทุน ในหน่ วยลงทุ นของกองทุน อสั งหาริม ทรั พย์ และ/หรือ หน่ วยทรัส ต์ข องทรัส ต์เพื่ อการลงทุ นใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือหน่วยลงทุน ของกองทุน รวมโครงสร้างพื้น ฐาน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่ งหนี้กึ่ งทุน ตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
นอกจากนี้ กองทุ นอาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ า (Derivative) เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารการลงทุ น (Efficient
portfolio management) อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนจะไม่ลงทุน ในตราสารหนี้ที่มีอั นดับความน่าเชื่อ ถือของตราสารหรือ ผู้ออก (issue/issuer) ต่ากว่าที่ส ามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ยกเว้น ในกรณีที่ ณ วัน ที่กองทุนลงทุนหรือได้ มา ตราสารหนี้นั้นได้ รับการจัด อันดับความ
น่า เชื่อ ถื อ อยู่ใ นอั น ดับ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment grade) หรือ ตราสารทุ น นั้ น จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พ ย์ (listed
securities) แต่ต่ อ มาตราสารหนี้ ห รือ ตราสารทุน ดั ง กล่ า วมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเป็น non-investment grade หรื อ unrated หรื อ
unlisted แล้วแต่กรณี กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่า วอยู่ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
กองทุนมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนโดยมีหลักการในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อเป้าหมายทีจ่ ะลดความผันผวนของ
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
•

•

กองทุนนี้ มีระดับ ความเสี่ยงอยู่ใ นระดับ 6 (เสี่ย งสูง) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกั บ ผู้ ล งทุ น ที่ รับ ความเสี่ย งได้ ตั้ งแต่ ร ะดั บ สู งมาก และต้ อ งการกระจายเงิ น ลงทุ น ไปลงทุ น ใน
ตราสารทุ น โดยเงิน ลงทุ น ส่วนที่จ ะแบ่ง มาลงทุน ในกองทุน นี้ ผู้ล งทุน คาดหวัง ความผั นผวนของผลตอบแทนน้ อยกว่ า
การลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวและดัชนีราคาตลาด โดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนสูงเท่ากับหรือชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไปและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
•

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือ สอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษ ัทจัดการ
• อย่ำลงทุน หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารการลงทุนและ/หรือแสวงหาผลประโยชน์ตอบ
แทน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบั งคับ และปัจจัย อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง กองทุน จึงมีความเสี่ยงมากกว่ า
กองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุ นใน
หลักทรั พย์อ้างอิงโดยตรงกองทุน ผู้ล งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุน ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูง และรับความเสี่ ยงได้สูง
• ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
• กองทุ น มี ก ารบริ ห ารเชิ ง รุก จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากการลงทุ น แบบมุ่ ง หวั งให้ ผ ลประกอบการสู ง กว่ า ดั ช นี ชี้ วั ด ( Active
management risk) ความเสี่ ยงจากการที่ก ารตัด สินใจลงทุ น การวิเ คราะห์หลั กทรั พย์ หรือกลยุท ธ์การลงทุ นของผู้จั ดการ
กองทุนทีอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
• กองทุน มีนโยบายเน้นการลงทุ นในตราสารทุน ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย ดังนั้นปั จจัยที่ มี
ผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน อาจมาจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค
ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงได้
• เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้น และมีวัตถุ ประสงค์หลักว่าการลงทุนในส่วนนีเ้ น้นที่ความผันผวนไม่สูงเท่ากับการ
ลงทุนหุ้นรายตัว และผู้ลงทุนให้ความสาคัญกับการบริหารความผันผวนในช่วงตลาดขาลง โดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนสู ง
เท่ากับหรือชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้วา่ เน้นการลงทุนในตราสาร
ทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนมีเป้าหมายเพื่อลดความ
ผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม ดังนั้น ในช่วงตลาดขาขึน้ ผู้ลงทุนเข้าใจและยอมรับว่ากองทุนนีจ้ ะปรับ ตั ว ขึ้ น ไม่
สูง เท่ ากั บ ดัช นี ตลาดหลั กทรัพ ย์ เนื่อ งจากเป้า หมายหลั ก ของกลยุท ธ์ การลงทุ น ของกองทุน นี้ คือ ลดความผั นผวนของ
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
• เว้นแต่บริษั ทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญ ชีกองทุน เพื่อเป็นลูก ค้าในความ
ดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
ข้างต้น ในหนั งสือชี้ช วน หรือ ผ่านเว็ บไซต์ข องบริษั ทจัดการ หรือ ติดประกาศที่ สานักงานผู้สนั บสนุน การขายหรือรั บซื้อคื น
และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไ ด้เปิด บัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัด การก่อนหน้ า
วันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษทั จัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ ว ทั้ ง หมด บริ ษั ท
จัดการอาจใช้ ดุล ยพินิ จในการเลิก กองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่ง ซื้อขายหน่วยลงทุ นที่ ได้รับ ไว้แ ล้วหรือ หยุด รับค าสั่ ง
ดังกล่าวได้
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สำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่
ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ต อบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่ว ย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนีย้ ังคงเป็นนิ ติบุคคลเดียวเท่านั้น
• การแบ่งหน่ วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ ทาให้ความผูกพันรับผิ ด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุ คคลภายนอกแยกออก
จากกัน ตามชนิดของหน่ว ยลงทุน โดยทรัพย์ สินทั้ง หมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูก พันรับ ผิดต่อ บุคคลภายนอกตาม
สัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติ ม โดยการแบ่งหน่ วยลงทุนออกเป็ น
ชนิดต่ าง ๆ จะเป็น ไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่ เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด ทั้งนี้ เพื่อ เพิ่มการให้บ ริการแก่ผู้ถื อ
หน่วยลงทุ นที่อ าจมี ความต้องการลงทุน ที่แตกต่างกันในรายละเอี ยด โดยบริษัท จัดการจะแจ้งรายละเอีย ดการ ให้บ ริการ
ดังกล่าวล่วงหน้าก่ อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้ อ
คืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรั บซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่ว ย
ลงทุ น ในแต่ ละชนิด หน่ วยลงทุน กับ ผู้ล งทุ นแต่ล ะกลุ่ม ไม่เ ท่า กัน โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริ ษัท จัด การและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรั บซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
• บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
นี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ใน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุ น
และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม

สูง

ต่า

ความเสี่ยงจากการลงทุน
กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม

 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
พลังงานและ
สาธารณูปโภค 11.16%

พาณิชย์ 11.76%
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
12.76%
อาหารและเครื่องดื่ม
16.23%

หุ้นกลุ่ม อื่นๆ เช่น พัฒนา
อสังหาริม ทรัพย์ ธนาคาร
27.02%

การแพทย์ 19.41%

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
1.78%

สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-0.11%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
รำยชื่อทรัพย์

% ของ NAV

1 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (INTUCH)

5.15

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

5.04

3 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน) (CHG)

4.98

4 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (TISCO)

4.96

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

4.93

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
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 เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบญ
ั ชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
ได้ที่ 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
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
•

แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน
27.56%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฎิทิน1,2,3 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. เอกสารการวัด ผลการดาเนินงานของกองทุน รวมฉบับนี้ ได้จั ดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน รวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด: ดัชนี SET100 Total Return Index
•

กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -36.02%

•

ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 14.20% ต่อปี

•

ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Equity General
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•

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กองทุนรวม

Year to
Date
27.56%

ตัวชี้วัด 3

14.23%

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%

3.33%

5.18%

14.23%

2.50%

3.80%

N/A

5.31%

ความผันผวนของผล
9.85%
9.02%
9.46%
9.85%
16.86%
14.20%
N/A
14.08%
การดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
13.32% 11.38%
11.97% 13.32% 21.70%
18.14%
N/A
17.75%
ตัวชี้วัด 2
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด: ดัชนี SET100 Total Return Index

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Return (%)
Standard Deviation (%)
3M 6M
1Y
3Y 5Y 10Y 3M 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
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึง่ ปีนนั้ มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

AIMC Category Peer Percentile

10Y
11.88
15.14
15.66
16.19
17.37
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เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีล่ งทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน้
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปัน กองทุนมีน โยบายที่จ ะจ่ายเงินปั นผล ในอัต ราไม่เกินร้ อยละ 100 ของกาไรสะสมหรือก าไรสุทธิใ น
ผล
รอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
ประวัติจ่ ายเงินปั นผล ย้อ นหลัง 5 ปี (บาทต่อ หน่ว ย) ตั้ งแต่จัด ตั้งกองทุ นรวมการจ่ ายเงินปั นผล
ทั้งหมด 4 ครั้ง จานวนเงิน 1.20 บาท
วันที่จ่าย
19 เมษายน 2560
20 เมษายน 2561
19 เมษายน 2562
21 เมษายน 2564

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน

บาท/หน่วย
0.29
0.31
0.30
0.30

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
23 มีนาคม 2559
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
วันทาการขายคืน
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่า
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

:
:
:
:
:
:
:

ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
1,000 บาท
1,000 บาท
ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
ไม่กาหนด
100 บาท / 10 หน่วย
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(T + 3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB,
CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนาฝาก
เช็ค T+3 สาหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ
ข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))

T = วันทาการซื้อขาย

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 จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
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 : 0-2626-7777-8
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 ารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 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
บริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการ
12

อื่นใดที่บ ริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่ว ยลงทุนที่ ได้เปิดบั ญชีกองทุนไว้กับ บริษัทจั ดการก่อ น
หน้า วัน ที่บ ริษั ทจัด การไม่ รับ เปิด บัญ ชีก องทุ นเพิ่มเติม สามารถ ท าธุ รกรรมกับบริษั ทจั ดการได้
ตามปกติ
ติดต่อสอบถามรับ
หนังสือชี้ชวน/เรื่อง
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 และรับหนังสือชี้ช วนและโครงการและข้อผูกพัน
ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความขัดแย้งทาง
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
ผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของ
ขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ
ถัดไป
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได้
ข้อมูลอื่นๆ
• ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมือง
สหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มถี ิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มขี ึ้นและดาเนินกิจกรรม
ในสหรัฐอเมริกา
▪ การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่ก ารฝากเงิ น รวมทั้งไม่ได้อ ยู่ภายใต้ค วามคุ้มครองของสถาบัน คุ้มครองเงิ นฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิ จารณาร่ างหนังสือ ชี้ชวนในการเสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุ นรวมนี้มิ ได้เป็ นการแสดงว่า สานั กงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่ วยลงทุนที่ เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษั ทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมู ลในหนังสือชี้ ชวนส่ วนสรุปข้อมู ล
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สาคั ญ ณ วันที่ 11 กุ มภาพั นธ์ 2565 แล้วด้ วยความระมั ดระวังในฐานะผู้ รับ ผิด ชอบในการดาเนิน การของกองทุ น
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรกำรลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (Active
management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุน
ของผู้จัดการกองทุนอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)
ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรั บตั วเพิ่ มหรือ ลด เนื่อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ สั งคม
การเมือง ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน เป็นต้น
3. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ต้องการ
4. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)
ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และ
ผลการดาเนินงาน เป็นต้น
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Credit risk หรือ Default risk)
ความเสี่ ยงจากการที่ ผู้ ออกตราสารหรื อผู้ ค้ าประกั นตราสารที่ก องทุ นไปลงทุ น ปฏิเ สธการช าระเงิน ต้ นและ
ดอกเบี้ยได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้ นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับ ที่
คาดการณ์ ไ ว้ ท าให้ กองทุ น รั บรู้ ผ ลขาดทุ น เนื่อ งจากกองทุน ได้ด ารงสถานะเปิ ด รับ ความเสี่ ย ง( Exposure)
จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ ยงจากการที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทมีความ
เสี่ยงมากกว่าการลงทุน ตามปกติในหลักทรัพ ย์อ้างอิง ดังนั้ นหากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทาให้ค่ า
ความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็ จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวน
มากขึ้นได้
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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
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุ กตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุ น
แบบกระจุก ตั ว ในตราสารของผู้อ อกตราสาร คู่สั ญ ญา หรื อบุ ค คลอื่ น ที่ มีภ าระผู ก พัน ตามตราสารหรือ สั ญ ญานั้ น
รายใดรายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงิน ฝากหรื อตราสารเทีย บเท่า เงิน ฝากที่ ผู้รับ ฝากหรือ ผู้อ อกตราสารที่ มีก ารจั ดอั นดั บความน่ าเชื่ อถื ออยู่ในอัน ดั บ
ที่สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

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

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จากัดมีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้
KKP SMART MINIMUM VOLATILITY FUND
KKP SMART MV FUND
(หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม: KKP SMART MV-SSF)
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย โดยมี net exposure ใน
ตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูล ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะพิจารณาคัดเลือ ก
หลักทรัพย์เพื่อลงทุนโดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและ/หรื อลดความผันผวนของการลงทุน โดยรวมของกองทุน ทั้งนี้แนวคิ ด
การสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Portfolio ของกองทุน) จะมี เป้าหมายให้ความผั นผวนที่ค าด (expected volatility) ของ
Portfolio อยู่ในระดับต่าที่ สุด ซึ่งการคาดการณ์ค วามผัน ผวนอยู่ภ ายใต้เงื่ อนไขที่ บริษัทจั ดการกาหนดและการคาดการณ์ ปัจจัย ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น การกระจายการลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์รายตัว เป็นต้น
เงิน ลงทุ นส่ วนที่เหลือ อาจลงทุน ในหน่ วยลงทุ นของกองทุน อสั งหาริม ทรั พย์ และ/หรือ หน่ วยทรัส ต์ข องทรัส ต์เพื่ อการลงทุ นใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือหน่วยลงทุน ของกองทุน รวมโครงสร้างพื้น ฐาน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่ งหนี้กึ่ งทุน ตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
นอกจากนี้ กองทุ นอาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ า (Derivative) เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารการลงทุ น (Efficient
portfolio management) อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนจะไม่ลงทุน ในตราสารหนี้ที่มีอั นดับความน่าเชื่อ ถือของตราสารหรือ ผู้ออก (issue/issuer) ต่ากว่าที่ส ามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ยกเว้น ในกรณีที่ ณ วัน ที่กองทุนลงทุนหรือได้ มา ตราสารหนี้นั้ นได้ รับการจัด อันดับความ
น่า เชื่อ ถื อ อยู่ใ นอั น ดับ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment grade) หรือ ตราสารทุ น นั้ น จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พ ย์ (listed
securities) แต่ต่ อ มาตราสารหนี้ ห รือ ตราสารทุน ดั ง กล่ า วมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเป็น non-investment grade หรื อ unrated หรื อ
unlisted แล้วแต่กรณี กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่า วอยู่ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร?
กองทุนมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนโดยมีหลักการในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อเป้าหมายทีจ่ ะลดความผันผวนของ
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
•

•

•

กองทุนนี้ มีระดับ ความเสี่ยงอยู่ใ นระดับ 6 (เสี่ย งสูง) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกั บ ผู้ ล งทุ น ที่ รับ ความเสี่ย งได้ ตั้ งแต่ ร ะดั บ สู งมาก และต้ อ งการกระจายเงิ น ลงทุ น ไปลงทุ น ใน
ตราสารทุ น โดยเงิน ลงทุ น ส่วนที่จ ะแบ่ง มาลงทุน ในกองทุน นี้ ผู้ล งทุน คาดหวัง ความผั นผวนของผลตอบแทนน้ อยกว่ า
การลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวและดัชนีราคาตลาด โดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนสูงเท่ากับหรือชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไปและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้
ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SMART MV-SSF) ต้องสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตรา
สารที่หลากหลาย รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
และประมวลรัษ ฎากรก าหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมี ภาระผู กพันที่จ ะต้องปฏิบัติต ามเงื่อนไขและวิธีการที่ กาหนดไว้ในกฎหมาย
ภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุ น
และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระเงิน
เพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
•

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือ สอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษ ัทจัดการ

• อย่าลงทุน หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คาเตือนที่สาคัญ
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารการลงทุนและ/หรือแสวงหาผลประโยชน์ตอบ
แทน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบั งคับ และปัจจัย อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง กองทุน จึงมีความเสี่ยงมากกว่ า
กองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุ นใน
หลักทรั พย์อ้างอิงโดยตรงกองทุน ผู้ล งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุน ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูง และรับความเสี่ยงได้สูง
• ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
• กองทุ น มี ก ารบริ ห ารเชิ ง รุก 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) ความเสี่ ยงจากการที่ก ารตัด สินใจลงทุ น การวิเ คราะห์หลั กทรั พย์ หรือกลยุท ธ์การลงทุ นของผู้จั ดการ
กองทุนทีอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
• กองทุน มีนโยบายเน้นการลงทุ นในตราสารทุน ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย ดังนั้นปั จจัยที่ มี
ผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน อาจมาจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค
ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีก ารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
• เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้น และมีวัตถุประสงค์หลักว่าการลงทุนในส่วนนีเ้ น้นที่ความผันผวนไม่สูงเท่ากับการ
ลงทุนหุ้นรายตัว และผู้ลงทุนให้ความสาคัญกับการบริหารความผันผวนในช่วงตลาดขาลง โดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนสู ง
เท่ากับหรือชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้วา่ เน้นการลงทุนในตราสาร
ทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนมีเป้าหมายเพื่อลดความ
ผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม ดังนั้น ในช่ว งตลาดขาขึน้ ผู้ลงทุนเข้าใจและยอมรับว่ากองทุนนีจ้ ะปรับ ตั ว ขึ้ น ไม่
สูง เท่ ากั บ ดัช นี ตลาดหลั กทรัพ ย์ เนื่อ งจากเป้า หมายหลั ก ของกลยุท ธ์ การลงทุ น ของกองทุน นี้ คือ ลดความผั นผวนของ
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
• เว้นแต่บริษั ทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ รับเปิดบัญ ชีกองทุน เพื่อเป็นลูก ค้าในความ
ดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
ข้างต้น ในหนั งสือชี้ช วน หรือ ผ่านเว็ บไซต์ข องบริษั ทจัดการ หรือ ติดประกาศที่ สานักงานผู้สนั บสนุน การขายหรือรั บซื้อคื น
และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิด บัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัด การก่อนหน้ า
วันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษทั จัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ ว ทั้ ง หมด บริ ษั ท
จัดการอาจใช้ ดุล ยพินิ จในการเลิก กองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่ง ซื้อขายหน่วยลงทุ นที่ ได้รับ ไว้แ ล้วหรือ หยุด รับค าสั่ ง
ดังกล่าวได้
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สาหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน
ที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนีย้ ังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
• การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น หลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่ มีต่อบุคคลภายนอกแยกออก
จากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สิ นทั้งหมดของกองทุ นจะอยู่ภ ายใต้ความผูกพัน รับผิดต่อ บุคคลภายนอกตาม
สัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ น
ชนิดต่าง ๆ จะเป็น ไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่ เกี่ยวข้อ งประกาศกาหนด ทั้งนี้ เพื่ อเพิ่ม การให้บริก ารแก่ผู้ถื อ
หน่วยลงทุนที่ อาจมี ความต้ องการลงทุน ที่แตกต่ างกัน ในรายละเอีย ด โดยบริษัท จัดการจะแจ้ งรายละเอียดการ ให้ บริการ
ดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้ อ
คืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ย นหน่ ว ย
ลงทุ น ในแต่ ละชนิด หน่ วยลงทุ นกั บผู้ล งทุ นแต่ ละกลุ่ม ไม่เ ท่า กันโดยจะประกาศ ณ ที่ ทาการของบริ ษัท จัดการและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษั ทจั ดการขอสงวนสิ ทธิยั งไม่ เปิด ให้บ ริก ารสั บเปลี่ยน ระหว่า งชนิ ดหน่วยลงทุ นภายในกองทุ นเดี ยวกั น อย่า งไรก็ ตาม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดี ย วกั น
นี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นทราบผ่ านเว็บ ไซต์ ของบริษั ทจัด การ และ/หรื อที่ สานัก งานของบริษัท จัด การและ/หรื อ
สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษั ทจัด การสงวนสิทธิ ที่จะยกเว้นไม่ เรีย กเก็บ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน ระหว่างชนิด หน่ว ยลงทุ นภายใน
กองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กรณีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
• ผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษากฎหมายภาษีอากรทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้า มี )
เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนหรือการซื้อและหรือขายคื น
และหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้ องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด หากการลงทุ น
และหรือการซื้อขายและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้องชาระคืนภาษีและหรือ
มีเบี้ยปรับ และหรือเงินเพิ่ม หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่มีภาระผูก พันในการชดเชยค่าภาษีที่ ผู้
ลงทุนถูกเรียกเก็บ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นกับผู้ ลงทุน
• ผู้ลงทุนต้อ งลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด เพื่อการออมอย่างต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ ยวข้องและประมวลรัษฏากร
กาหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนในหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อ การออมจะไม่ได้รับสิทธิป ระโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิ บัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืน สิทธิประโยชน์
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•

•
•
•

•

ทางภาษีที่เ คยได้ รับภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ย วข้องก าหนด มิฉ ะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่ มและหรือเบี้ยปรั บตาม
ประมวลรัษฏากร
สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออมนี้ พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลา และหากการชาระคื น
สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กาหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินเพิ่มและ/หรื อเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิป ระโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือ หน่วยลงทุน จะได้รับและภาระภาษีที่ อาจเกิดขึ้น เมื่อไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไข
การลงทุน จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด
ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็นประกันได้
ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็ บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนและเอกสารอื่ นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหน่ว ย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค าสั่งซื้อ/สั บเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป
และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุ นชนิดเพื่อการออมเพื่ อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณี
อื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคาสั่งซื้อ/
สับเปลี่ย นเข้าหน่ วยลงทุ นชนิดเพื่ อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับ คาสั่งซื้ อ/สับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุน เข้าเป็น การชั่วคราวหรื อ
ถาวร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่ วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษั ทจัด การ เว้น แต่ กรณี ที่เกิ ดจากปัจ จัย ที่ควบคุม ไม่ไ ด้ และ/หรือกรณี จาเป็ นและสมควร และ/หรือเหตุสุ ดวิสั ย บริษั ท
จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทั้ง
สอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษทั จัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อ คื น หน่ ว ย
ลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง

โปรดศึกษาคาเตือนที่สาคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

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

สูง

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ต่า

general

large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม

สูง

ต่า

ความเสี่ยงจากการลงทุน
กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม

 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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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SMART MV-SSF)
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
%NAV
พลังงานและ
สาธารณูปโภค 11.16%

พาณิชย์ 11.76%
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
12.76%
อาหารและเครื่องดื่ม
16.23%

หุ้นกลุ่ม อื่นๆ เช่น พัฒนา
อสังหาริม ทรัพย์ ธนาคาร
27.02%

การแพทย์ 19.41%

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
1.78%

สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-0.11%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
รายชื่อทรัพย์

% ของ NAV

1 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (INTUCH)

5.15

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

5.04

3 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน) (CHG)

4.98

4 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (TISCO)

4.96

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

4.93

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SMART MV-SSF)
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
2.5000
สูงสุดไม่เกิน 2.1400

สูงสุดไม่เกิน 2.1400

2.0000
สูงสุดไม่เกิน 1.6050
1.5000
1.0000

0.9363

0.8025

0.5000

สูงสุดไม่เกิน 0.1070

0.02675

0.0000
การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.1338
0.1070

ตามที่จ่ายจริง

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบญ
ั ชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
ได้ที่ 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
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SMART MV-SSF)
ผลการดาเนินงานในอดีต

•

ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน
ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฎิทิน1,2,3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
4.72%

5.00%
4.50%
4.00%
3.50%

3.00%
2.08%

2.50%
2.00%

กองทุนรวม

ตัวชี้วัด

1.50%
1.00%
0.50%

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: ดัชนี SET100 Total Return Index
•
•
•

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -3.55%
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 9.76% ต่อปี
ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Equity General
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SMART MV-SSF)
•

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
4.72%
2.08%

กองทุนรวม
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3
ตัวชี้วัด
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
9.76%
การดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12.71%
ตัวชี้วัด 2
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด: ดัชนี SET100 Total Return Index
4. เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Return (%)
Standard Deviation (%)
3M 6M
1Y
3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y
5Y 10Y
5th Percentile 10.57 11.87 32.44 10.60 6.87 8.86 8.02 8.73 9.56 14.69 13.38 11.88
25th Percentile 5.17 7.25 22.47 4.91 3.71 7.72 10.41 10.90 11.62 19.02 16.04 15.14
Equity General 50th Percentile 3.64 5.40 17.54 2.52 2.45 6.56 11.29 11.54 12.15 19.71 16.79 15.66
75th Percentile 2.40 3.43 15.24 1.03 0.97 5.65 11.84 12.18 12.86 20.62 17.68 16.19
95th Percentile 0.87 1.36 7.85 -2.75 -1.30 3.54 12.86 14.22 14.81 22.68 20.12 17.37
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึง่ ปีนนั้ มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีล่ งทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน้
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com

AIMC Category Peer Percentile
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SMART MV-SSF)
ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปัน กองทุนมีน โยบายที่จ ะจ่ายเงินปั นผล ในอัต ราไม่เกินร้ อยละ 100 ของกาไรสะสมหรือก าไรสุทธิใ น
ผล
รอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 มีนาคม 2559 (เปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)
อายุโครงการ
ไม่กาหนด
ซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน

วันทาการซื้อ
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
วันทาการขายคืน
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่า
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

:
:
:
:
:
:
:

ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
1,000 บาท
1,000 บาท
ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
ไม่กาหนด
100 บาท / 10 หน่วย
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(T + 3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB,
CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนาฝาก
เช็ค T+3 สาหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ
ข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))

T = วันทาการซื้อขาย

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุนของกองทุน
รวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณอธิชัย เจษฎาถาวรวงษ์
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
1.39 เท่า
•
•
•
•
•

ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
12

เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SMART MV-SSF)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ : 0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2626-7777-8
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 จากั ด
โทรศัพท์ : 0-2635-1718
• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543
และ/หรือผู้ สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนที่บ ริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่อ งทางการ
บริการอื่นที่ บริษัทจัดการกาหนด เช่น บริก ารธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ 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
บริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการ
อื่นใดที่บ ริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่ว ยลงทุนที่ ได้เปิดบั ญชีกองทุนไว้กับ บริษัทจั ดการก่อ น
หน้า วัน ที่บ ริษั ทจัด การไม่ รับ เปิด บัญ ชีก องทุ นเพิ่มเติม สามารถ ท าธุ รกรรมกับบริษั ทจั ดการได้
ตามปกติ
ติดต่อสอบถามรับ
หนังสือชี้ชวน/เรื่อง
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
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SMART MV-SSF)
email : kkpam.customer@kkpfg.com
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน
ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความขัดแย้งทาง
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
ผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของ
ขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ
ถัดไป
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได้
ข้อมูลอื่นๆ
• ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมือง
สหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มถี ิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มขี ึ้นและดาเนินกิจกรรม
ในสหรัฐอเมริกา
▪ การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่ก ารฝากเงิ น รวมทั้งไม่ได้อ ยู่ภายใต้ค วามคุ้มครองของสถาบัน คุ้มครองเงิ นฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิ จารณาร่ างหนังสือ ชี้ชวนในการเสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุ นรวมนี้มิ ได้เป็ นการแสดงว่า สานั กงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่ วยลงทุนที่ เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษั ทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมู ลในหนังสือชี้ ชวนส่ วนสรุปข้อมู ล
สาคั ญ ณ วันที่ 11 กุ มภาพั นธ์ 2565 แล้วด้ วยความระมั ดระวังในฐานะผู้ รับ ผิด ชอบในการดาเนิน การของกองทุ น
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน
1. ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active
management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุน
ของผู้จัดการกองทุนอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรั บตั วเพิ่ มหรือ ลด เนื่อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ สั งคม
การเมือง ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน เป็นต้น
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ต้องการ
4. ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และ
ผลการดาเนินงาน เป็นต้น
5. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk)
ความเสี่ ยงจากการที่ ผู้ ออกตราสารหรื อผู้ ค้ าประกั นตราสารที่ก องทุ นไปลงทุ น ปฏิเ สธการช าระเงิน ต้ นและ
ดอกเบี้ยได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
6. ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้ นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับ ที่
คาดการณ์ ไ ว้ ท าให้ กองทุ น รั บรู้ ผ ลขาดทุ น เนื่อ งจากกองทุน ได้ด ารงสถานะเปิ ด รับ ความเสี่ ย ง( Exposure)
จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ ยงจากการที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทมีความ
เสี่ยงมากกว่าการลงทุน ตามปกติในหลักทรัพ ย์อ้างอิง ดังนั้ นหากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทาให้ค่ า
ความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็ จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวน
มากขึ้นได้
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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
ความเสี่ยงจากการกระจุ กตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุ น
แบบกระจุก ตั ว ในตราสารของผู้อ อกตราสาร คู่สั ญ ญา หรื อบุ ค คลอื่ น ที่ มีภ าระผู ก พัน ตามตราสารหรือ สั ญ ญานั้ น
รายใดรายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงิน ฝากหรื อตราสารเทีย บเท่า เงิน ฝากที่ ผู้รับ ฝากหรือ ผู้อ อกตราสารที่ มีก ารจั ดอั นดั บความน่ าเชื่ อถื ออยู่ในอัน ดั บ
ที่สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

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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