แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จากัด มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อกำรเลี้ยงชีพ
KKP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND
KKP EQRMF
กองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)
กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่นภำยใต้บลจ.เดียวกัน
(Cross Investing Fund)

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทที่อยู่ในระหว่างดาเนินการขอเป็นหลั กทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ ที่มีปัจจั ยพื้นฐานและผลประกอบการดี มี
แนวโน้มการเจริญเติบโตสูงและมีความมั่นคงในด้ านฐานะการเงิน ทั้งนี้กองทุนอาจจัดสรรเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้หรือเงิน
ฝากของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับหรือได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต., บริษัทที่มีเสถียรสภาพทางการเงินดี, รัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา โดยจะปรับเปลี่ยนการลงทุนในตราสารดังกล่าวตามสภาวการณ์เพื่อให้ผู้
ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่ง อยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปี บัญชีไม่เกิน
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุนซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทังนี
้ ้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุน
ย้ อนกลับในกองทุนต้ นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บริ ษัทจัดการ
เดียวกันอีก (Cascade investment)
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุนในตราสารทุนในประเทศ
โดยกองทุนจะเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี underlying เป็น ดัชนี SET50 Index แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนที่มี
ปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง รวมถึงสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไป
ลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
 ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลาง และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน
ได้
 ผู้ลงทุนต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษ ฎากรกาหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
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กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
 ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถลงทุนต่อเนื่องระยะยาวได้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประมวลรัษฎากรกาหนด เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและควร
ศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุนรวมทั้งสอบถามและ
ขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
 ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคย
ได้รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
 ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็นประกัน
 กองทุ น มี ก ารบริ ห ารเชิ ง รุ ก จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากการลงทุ น แบบมุ่ ง หวั ง ให้ ผ ลประกอบการสู ง กว่ า ดั ช นี ชี้ วั ด ( Active
management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการ
กองทุนทีอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
 กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน อาจมาจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค
ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความ
ดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจั ดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชี
กองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อน
หน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคาสั่ง
ดังกล่าวได้
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสีย่ งของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์
ต่า
ความผันผวนของผลการ
 5%
5-10%
ดาเนินงาน (SD)
กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

สูง

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ต่า

general

large cap

mid/small

sector

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง

ต่า

 10%

10 – 20%

20 -50%

50 – 80%

 80%
สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
ในสัดส่วน 23.53% ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
% NAV

หุ้นกลุ่มอื่นๆ เช่น ขนส่ง
และโลจิสติกส์ ปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น,
30.93%
พลังงานและ
สาธารณูปโภค, 23.53%

พาณิชย์, 11.33%

สินทรัพย์และหนี้สินอื่น,
0.36%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก,
1.34%
พันธบัตร/ตั๋วเงินคลัง,
4.66%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,
8.98%

ธนาคาร, 9.72%

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, 9.15%

ชื่อทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (CPALL)

% ของ NAV
5.02

2 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT)

4.90

3 บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (TCAP)

4.88

4 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์จากัด (มหาชน) (WHAUP)

4.05

5 บริษัท ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (RATCH)

3.90

หมายเหตุ : เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://am.kkpfg.com
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้ รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
1.8
1.6

สูงสุดไม่เกิน 1.6493 สูงสุดไม่เกิน 1.6493
สูงสุดไม่เกิน 1.3377

1.46205

1.4
1.2

1.3377

1

0.8
0.6
0.4

สูงสุดไม่เกิน 0.08

0.2
0.02675

0
การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.0976
0.0976
นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จา่ ยอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
https://am.kkpfg.com

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ
สูงสุดไม่ เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่มี
ไม่มี
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ไม่มี
ไม่มี
หมายเหตุ : 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดแล้ ว
2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้ นทาง
และกองทุนปลายทางจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย
(front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื ้อคืน (back end fee) ซ ้าซ้ อนกัน
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต


แบบย้อนหลังตำมปีปฎิทิน

2555

2556

2560

4.27%

2559

-13.97%
-8.10%

-11.23%

2557

2558

2561

-0.87%

19.03%
17.35%

2554

19.56%
23.78%

0.63%
-3.64%

2553

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด

1.68%

17.14%
18.95%

29.93%
40.66%
4.73%
3.69%

30.40%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%

47.80%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี ้วัดย้ อนหลังตามปี ปฎิทิน1, 2 ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563

2562

หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชีว้ ัด : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)



กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -44.64%



ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 16.27% ต่อปี



ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity
General
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ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กองทุนรวม

Year to
Date
-8.03%

ตัวชีว้ ัด3

-13.17%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

25.48%

-8.03%

-16.83%

-3.11%

1.58%

8.60%

ตั้งแต่จดั ตั้ง
กองทุน2
8.32%

20.52%

-13.17%

-19.56%

-2.12%

0.96%

9.02%

8.76%

ความผันผวนของผล
36.73%
23.50%
36.73%
27.00%
17.90%
16.27%
16.62%
19.77%
การดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
37.62%
25.49%
37.62%
27.51%
17.95%
16.15%
16.56%
19.55%
ตัวชี้วัด2
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชีว้ ัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
AIMC Category

Equity General

Peer Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

Return (%)

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

28.00
20.06
17.73
15.35
11.87

-7.05
-11.47
-14.00
-15.67
-19.15

-13.22
-17.72
-19.52
-22.15
-27.64

-0.23
-2.34
-3.58
-5.48
-9.04

2.38
0.70
-0.18
-1.71
-4.64

9.66
8.43
7.39
5.55
3.68

18.84
22.08
24.48
25.92
29.48

28.46
33.32
35.33
37.36
42.47

20.94
24.47
25.98
27.36
29.83

13.10
16.31
17.44
18.84
21.63

11.92
13.76
14.86
16.00
18.23

12.04
15.54
16.13
16.58
18.09

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 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.ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้น
อยู่ในช่วงทีเ่ ท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
1 ธันวาคม 2547
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
ไม่กาหนด
ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันที่สั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (T+2 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของ KKP Bank , SCB, BBL, KBank, BAY,
TMB , TBank , KTB, CIMB Thai, LH Bank,
UOB, Citibank และนาฝากเช็ค T+2 สาหรับบัญชี
ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))

T = วันทาการซื้อขาย

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 1 ตุลาคม 2556
คุณสุราช เซที, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
คุณเศรษฐา ปวีนอภิชาต
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
2.66 เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
หรือรับซื้อคืน
 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
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บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 02-846-8649
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-638-5000, 02-287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ : 02-680-5000
บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ :0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 02 626 7777, 02 626 7778
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์: 02 026 6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด โทรศัพท์: 02 026 5100
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ติดต่อสอบถาม/รับหนังสือ
ชี้ชวน/ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ข้อมูลอื่นๆ

และ/หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การแต่ ง ตั้ ง รวมถึ ง
ช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ
ช่องทางการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชี
กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
และ/หรื อ ตามวิธี ก ารอื่ นใดที่บ ริษัท จั ด การกาหนด ทั้ง นี้ ผู้ ถือ หน่ว ยลงทุน ที่ไ ด้ เปิด บัญ ชี
กองทุ น ไว้ กั บ บริ ษั ท จั ด การก่ อ นหน้ า วั น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การไม่ รั บ เปิ ด บั ญ ชี ก องทุ น เพิ่ ม เติ ม
สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
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 ได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัด
ให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจาก
นโยบายการลงทุนที่ เปิดให้มี การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจั ดการของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุน
รวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่
https://am.kkpfg.com
 ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้ น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สาคัญ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุน
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรกำรลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (Active management
risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุน ของผู้จัดการกองทุน
อาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
2. ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลด
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาด ซึ่งจะมีผลให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุน ถืออยู่เกิดความผันผวนได้
3. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) : ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของ
ผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็นต้น
4. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตรำสำร (Default Risk) หรือคู่สัญญา
ในการทาธุรกรรม(Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญาในการทาธุรกรรม มีผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกาหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รับชาระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กาหนดไว้
5. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่
กองทุนถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ต้องการ

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
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ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

คำอธิบำยเพิม่ เติม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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