
กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้
KKP ACTIVE EQUITY FUND

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
KKP ACT EQ-A

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลาง
ถึงระยะยาว โดยมี Net exposure ในตราสารทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งเพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ในกรณีที่ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเส่ียงในการลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ภายใต้
บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 22 กันยายน 2554

วันเร่ิมต้น class  : 13 กันยายน 2561

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายสุทิน แซ่โง้ว (ต้ังแต่ 10 มิ.ย. 59)

2. นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต (ต้ังแต่ 10 ต.ค. 60)

ดัชนีช้ีวัด :
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม -5.62% -5.62% -3.19% -7.61%

ตัวช้ีวัด -2.71% -2.71% 2.34% -2.40%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -3.78% -3.78% 1.14% -4.22%

ความผันผวนของกองทุน 12.62% 12.62% 11.36% 11.07%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 11.91% 11.91% 10.74% 11.01%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม 15.82% 0.57%

ตัวช้ีวัด 15.95% 2.02%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 12.87% N/A

ความผันผวนของกองทุน 14.60% 17.07%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 14.68% 17.17% การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

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

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+2)²

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทําการซื้อ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 16:00 น.

การซื้อคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

การซื้อคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-42.84%

Sharpe Ratio 1.04

Alpha -0.13%

Beta 0.96

Recovering Period 3 ปี 2 เดือน 17 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.97 เท่าหมายเหตุ  ¹ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
² ปัจจุบัน T+2 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+2 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดการ 2.6750 % 2.0000 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.8150 % 2.1270 %

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 2.0000 % 0.5000 %

การรับซื้อคืน 1.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 1.0000 % 0.5000 %

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 1.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การโอนหน่วย 500 บาท ต่อ 1
รายการ

50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVกลุ่มอุตสาหกรรม (sector)

พลังงานและสาธารณูปโภค 21.34

พาณิชย์ 12.04

ธนาคาร 9.75

ประกันภัยและประกันชีวิต 6.58

อาหารและเคร่ืองด่ืม 5.16

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

ตราสารทุนในประเทศ 96.19

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 2.25

หน่วยลงทุนในประเทศ 1.09

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน 0.47

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
(CPALL)

5.00

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  (PTT) 4.74

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(BBL)

4.26

บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
(COM7)

3.98

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)
(SCC)

3.95

KKP ACT EQ-A



                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซื้อ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                          ความถ่ีของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

หมายเหตุ:

KKP ACT EQ-A



กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้
KKP ACTIVE EQUITY FUND

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
KKP ACT EQ-D

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลาง
ถึงระยะยาว โดยมี Net exposure ในตราสารทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งเพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ในกรณีที่ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเส่ียงในการลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ภายใต้
บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 22 กันยายน 2554

วันเร่ิมต้น class  :

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายสุทิน แซ่โง้ว (ต้ังแต่ 10 มิ.ย. 59)

2. นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต (ต้ังแต่ 10 ต.ค. 60)

ดัชนีช้ีวัด :
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม -5.63% -5.63% -3.19% -7.62%

ตัวช้ีวัด -2.71% -2.71% 2.34% -2.40%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -3.78% -3.78% 1.14% -4.22%

ความผันผวนของกองทุน 12.62% 12.62% 11.36% 11.07%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 11.91% 11.91% 10.74% 11.01%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม 15.78% -0.39% 2.95% 7.94%

ตัวช้ีวัด 15.95% 1.06% 3.49% 7.27%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 12.87% -1.08% 1.10% N/A

ความผันผวนของกองทุน 14.60% 16.74% 15.92% 16.11%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 14.68% 16.77% 15.52% 15.81% การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

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

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+2)²

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทําการซื้อ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 16:00 น.

การซื้อคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

การซื้อคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-35.19%

Sharpe Ratio 1.04

Alpha -0.16%

Beta 0.96

Recovering Period 3 ปี 8 เดือน 20 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.97 เท่าหมายเหตุ  ¹ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
² ปัจจุบัน T+2 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+2 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดการ 2.6750 % 2.0000 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.8150 % 2.1270 %

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 2.0000 % 0.5000 %

การรับซื้อคืน 1.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 1.0000 % 0.5000 %

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 1.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การโอนหน่วย 500 บาท ต่อ 1
รายการ

50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVกลุ่มอุตสาหกรรม (sector)

พลังงานและสาธารณูปโภค 21.34

พาณิชย์ 12.04

ธนาคาร 9.75

ประกันภัยและประกันชีวิต 6.58

อาหารและเคร่ืองด่ืม 5.16

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

ตราสารทุนในประเทศ 96.19

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 2.25

หน่วยลงทุนในประเทศ 1.09

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน 0.47

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
(CPALL)

5.00

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  (PTT) 4.74

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(BBL)

4.26

บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
(COM7)

3.98

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)
(SCC)

3.95
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                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซื้อ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                          ความถ่ีของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

หมายเหตุ:

KKP ACT EQ-D



กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้
KKP ACTIVE EQUITY FUND

หน่วยลงทุนชนิด F
KKP ACT EQ-F

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลาง
ถึงระยะยาว โดยมี Net exposure ในตราสารทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งเพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ในกรณีที่ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเส่ียงในการลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ภายใต้
บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 22 กันยายน 2554

วันเร่ิมต้น class  : 23 พฤศจิกายน 2563

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายสุทิน แซ่โง้ว (ต้ังแต่ 10 มิ.ย. 59)

2. นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต (ต้ังแต่ 10 ต.ค. 60)

ดัชนีช้ีวัด :
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³˒⁴ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด ¹˒⁴ (%ต่อปี)

กองทุนรวม -6.12% -6.12% -4.21% -8.59%

ตัวช้ีวัด -2.71% -2.71% 2.34% -2.40%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -3.78% -3.78% 1.14% -4.22%

ความผันผวนของกองทุน 12.44% 12.44% 11.97% 11.39%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 11.91% 11.91% 10.74% 11.01%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม 5.16%

ตัวช้ีวัด 9.50%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A

ความผันผวนของกองทุน 13.40%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 12.66% การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
4. ผลการดําเนินงานของ ACT EQ-F คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ KKP ACT EQ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+2)²

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทําการซื้อ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 16:00 น.

การซื้อคร้ังแรกข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

การซื้อคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-11.76%

Sharpe Ratio 0.34

Alpha -4.34%

Beta 0.96

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.97 เท่าหมายเหตุ  ¹ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
² ปัจจุบัน T+2 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+2 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดการ 2.6750 % ปัจจุบันยกเว้น

รวมค่าใช้จ่าย 4.8150 % 0.1270 %

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 2.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การรับซื้อคืน 1.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 1.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 1.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การโอนหน่วย 500 บาท ต่อ 1
รายการ

50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVกลุ่มอุตสาหกรรม (sector)

พลังงานและสาธารณูปโภค 21.34

พาณิชย์ 12.04

ธนาคาร 9.75

ประกันภัยและประกันชีวิต 6.58

อาหารและเคร่ืองด่ืม 5.16

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

ตราสารทุนในประเทศ 96.19

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 2.25

หน่วยลงทุนในประเทศ 1.09

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน 0.47

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
(CPALL)

5.00

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  (PTT) 4.74

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(BBL)

4.26

บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
(COM7)

3.98

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)
(SCC)

3.95

KKP ACT EQ-F



                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซื้อ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                          ความถ่ีของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

หมายเหตุ:

KKP ACT EQ-F



กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้
KKP ACTIVE EQUITY FUND

หน่วยลงทุนชนิด M
KKP ACT EQ-M

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลาง
ถึงระยะยาว โดยมี Net exposure ในตราสารทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งเพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ในกรณีที่ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเส่ียงในการลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ภายใต้
บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 22 กันยายน 2554

วันเร่ิมต้น class  : 16 ธันวาคม 2565

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายสุทิน แซ่โง้ว (ต้ังแต่ 10 มิ.ย. 59)

2. นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต (ต้ังแต่ 10 ต.ค. 60)

ดัชนีช้ีวัด :
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม -6.15% -6.15%

ตัวช้ีวัด -2.71% -2.71%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -3.78% -3.78%

ความผันผวนของกองทุน 12.45% 12.45%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 11.91% 11.91%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม -4.56%

ตัวช้ีวัด 0.20%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A

ความผันผวนของกองทุน 12.06%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 11.50%
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+2)²

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทําการซื้อ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 16:00 น.

การซื้อคร้ังแรกข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

การซื้อคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-10.42%

Sharpe Ratio N/A

Alpha N/A

Beta 0.96

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.97 เท่าหมายเหตุ  ¹ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
² ปัจจุบัน T+2 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+2 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดการ 2.6750 % 2.0000 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.8150 % 2.1214 %

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. เนื่องจากกองทุนจัดต้ัง/เปิดให้บริการหน่วยลงทุนยังไม่ครบรอบระยะเวลาบัญชี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริงที่แสดงเป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 2.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การรับซื้อคืน 1.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 1.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 1.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การโอนหน่วย 500 บาท ต่อ 1
รายการ

50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVกลุ่มอุตสาหกรรม (sector)

พลังงานและสาธารณูปโภค 21.34

พาณิชย์ 12.04

ธนาคาร 9.75

ประกันภัยและประกันชีวิต 6.58

อาหารและเคร่ืองด่ืม 5.16

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

ตราสารทุนในประเทศ 96.19

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 2.25

หน่วยลงทุนในประเทศ 1.09

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน 0.47

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
(CPALL)

5.00

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  (PTT) 4.74

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(BBL)

4.26

บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
(COM7)

3.98

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)
(SCC)

3.95
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                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซื้อ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                          ความถ่ีของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

หมายเหตุ:

KKP ACT EQ-M



กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้
KKP ACTIVE EQUITY FUND

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
KKP ACT EQ-SSF

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวม
อ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลาง
ถึงระยะยาว โดยมี Net exposure ในตราสารทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งเพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ในกรณีที่ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเส่ียงในการลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ภายใต้
บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 22 กันยายน 2554

วันเร่ิมต้น class  : 28 พฤษภาคม 2563

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายสุทิน แซ่โง้ว (ต้ังแต่ 10 มิ.ย. 59)

2. นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต (ต้ังแต่ 10 ต.ค. 60)

ดัชนีช้ีวัด :
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม -5.63% -5.63% -3.19% -7.61%

ตัวช้ีวัด -2.71% -2.71% 2.34% -2.40%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -3.78% -3.78% 1.14% -4.22%

ความผันผวนของกองทุน 12.62% 12.62% 11.36% 11.06%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 11.91% 11.91% 10.74% 11.01%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม 9.32%

ตัวช้ีวัด 9.33%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A

ความผันผวนของกองทุน 13.88%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 13.58%
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+2)²

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทําการซื้อ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 16:00 น.

การซื้อคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

การซื้อคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-16.84%

Sharpe Ratio 0.63

Alpha -0.01%

Beta 0.96

Recovering Period 5 เดือน 18 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.97 เท่าหมายเหตุ  ¹ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
² ปัจจุบัน T+2 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+2 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดการ 2.6750 % 2.0000 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.8150 % 2.1270 %

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 2.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การรับซื้อคืน 1.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 1.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 1.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การโอนหน่วย 500 บาท ต่อ 1
รายการ

ปัจจุบันยกเว้น

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVกลุ่มอุตสาหกรรม (sector)

พลังงานและสาธารณูปโภค 21.34

พาณิชย์ 12.04

ธนาคาร 9.75

ประกันภัยและประกันชีวิต 6.58

อาหารและเคร่ืองด่ืม 5.16

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

ตราสารทุนในประเทศ 96.19

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 2.25

หน่วยลงทุนในประเทศ 1.09

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน 0.47

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
(CPALL)

5.00

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  (PTT) 4.74

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(BBL)

4.26

บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
(COM7)

3.98

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)
(SCC)

3.95

KKP ACT EQ-SSF



                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซื้อ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                          ความถ่ีของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

หมายเหตุ:

KKP ACT EQ-SSF


