(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้
KKP ACTIVE EQUITY FUND
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
KKP ACT EQ-A
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Equity General
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลาง
ถึงระยะยาว โดยมี Net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ในกรณีที่ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ภายใต้
บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี)

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
Year to
Date
กองทุนรวม
0.00%
ตัวชี้วัด
-0.34%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
-2.31%
ความผันผวนของกองทุน
11.23%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
11.52%
3 ปี
กองทุนรวม
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

4.70%
3.21%
0.75%
19.40%
19.77%

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 22 กันยายน 2554
วันเริ่มต้น class
: 13 กันยายน 2561
นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. นายสุทิน แซ่โง้ว (ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 59)
2. นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต (ตั้งแต่ 10 ต.ค. 60)
ดัชนีชี้วัด :
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

0.31%
3.07%
2.06%
9.69%
9.91%

-3.28%
-2.23%
-3.26%
11.32%
11.81%

4.86%
1.88%
0.07%
11.42%
11.49%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
1.49%
1.96%
N/A
17.57%
17.72%

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar
Morningstar Rating Overall จาก
MorningStar ประเภท Thailand
Fund Equity Small/Mid-Cap
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

KKP ACT EQ-A
การขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

: ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน

: ทุกวันทําการ

เวลาทําการ

: 8:30 - 16:00 น.

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา

: 1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่ํา

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่า ภายใน 5 วันทําการ¹
:
ขายคืน
(ปัจจุบัน T+2)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1,000 บาท

หมายเหตุ 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
ธนาคารอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
การจัดการ
2.6750 %
รวมค่าใช้จ่าย
4.8150 %

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
Sharpe Ratio

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

-42.84%
0.21

Alpha

1.49%

Beta

1.00

Recovering Period
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

3 ปี 3 เดือน
1.07 เท่า

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

เก็บจริง
2.0000 %
2.1270 %

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
2.0000 %
0.5000 %
การรับซื้อคืน
1.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
1.0000 %
0.5000 %
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
1.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การโอนหน่วย
500 บาท ต่อ 1
50 บาท ต่อ 1 รายการ
รายการ
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารทุนในประเทศ
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
หน่วยลงทุนในประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

%NAV
94.72
4.34
1.01
-0.07

ชื่อทรัพย์สิน
%NAV
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
5.11
(CPALL)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
5.07
(BBL)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
4.56
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
4.38
(มหาชน) (CPF)
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จํากัด
4.29
(มหาชน) (STARK)

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

กลุ่มอุตสาหกรรม (sector)

%NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค

17.50

ธนาคาร

11.93

อาหารและเครื่องดื่ม

9.51

พาณิชย์

7.60

เงินทุนและหลักทรัพย์

7.30

KKP ACT EQ-A

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ: เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ
หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ําสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com
ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้
KKP ACTIVE EQUITY FUND
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
KKP ACT EQ-D
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Equity General
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลาง
ถึงระยะยาว โดยมี Net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ในกรณีที่ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ภายใต้
บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี)

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
Year to
Date
กองทุนรวม
0.00%
ตัวชี้วัด
-0.34%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
-2.31%
ความผันผวนของกองทุน
11.23%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
11.52%

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 22 กันยายน 2554
วันเริ่มต้น class
:
นโยบายจ่ายเงินปันผล : มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. นายสุทิน แซ่โง้ว (ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 59)
2. นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต (ตั้งแต่ 10 ต.ค. 60)
ดัชนีชี้วัด :
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

0.31%
3.07%
2.06%
9.69%
9.91%

-3.29%
-2.23%
-3.26%
11.32%
11.81%

4.85%
1.88%
0.07%
11.42%
11.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

4.67%
3.21%
0.75%
19.40%
19.77%

0.52%
1.68%
-0.84%
16.68%
16.68%

4.96%
5.39%
3.65%
16.05%
15.60%

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
8.59%
7.44%
N/A
16.27%
15.98%

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar
Morningstar Rating Overall จาก
MorningStar ประเภท Thailand
Fund Equity Small/Mid-Cap
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

KKP ACT EQ-D
การขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

: ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน

: ทุกวันทําการ

เวลาทําการ

: 8:30 - 16:00 น.

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา

: 1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่ํา

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่า ภายใน 5 วันทําการ¹
:
ขายคืน
(ปัจจุบัน T+2)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1,000 บาท

หมายเหตุ 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
ธนาคารอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
การจัดการ
2.6750 %
รวมค่าใช้จ่าย
4.8150 %

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
Sharpe Ratio

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

-36.75%
0.21

Alpha

1.46%

Beta

1.00

Recovering Period
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

4 ปี 1 เดือน
1.07 เท่า

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

เก็บจริง
2.0000 %
2.1270 %

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
2.0000 %
0.5000 %
การรับซื้อคืน
1.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
1.0000 %
0.5000 %
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
1.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การโอนหน่วย
500 บาท ต่อ 1
50 บาท ต่อ 1 รายการ
รายการ
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารทุนในประเทศ
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
หน่วยลงทุนในประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

%NAV
94.72
4.34
1.01
-0.07

ชื่อทรัพย์สิน
%NAV
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
5.11
(CPALL)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
5.07
(BBL)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
4.56
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
4.38
(มหาชน) (CPF)
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จํากัด
4.29
(มหาชน) (STARK)

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

กลุ่มอุตสาหกรรม (sector)

%NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค

17.50

ธนาคาร

11.93

อาหารและเครื่องดื่ม

9.51

พาณิชย์

7.60

เงินทุนและหลักทรัพย์

7.30

KKP ACT EQ-D

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ: เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ
หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ําสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com
ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้
KKP ACTIVE EQUITY FUND
หน่วยลงทุนชนิด F
KKP ACT EQ-F
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Equity General
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลาง
ถึงระยะยาว โดยมี Net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ในกรณีที่ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ภายใต้
บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³˒⁴ (%ต่อปี)

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 22 กันยายน 2554
วันเริ่มต้น class
: 23 พฤศจิกายน 2563
นโยบายจ่ายเงินปันผล : มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. นายสุทิน แซ่โง้ว (ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 59)
2. นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต (ตั้งแต่ 10 ต.ค. 60)
ดัชนีชี้วัด :
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด ¹˒⁴ (%ต่อปี)

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

Year to
Date
-2.10%
-0.34%
-2.31%
11.43%
11.52%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

-1.80%
3.07%
2.06%
10.40%
9.91%

-5.32%
-2.23%
-3.26%
11.63%
11.81%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

2.66%
1.88%
0.07%
11.59%
11.49%
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
7.66%
11.03%
N/A
13.76%
13.09%

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
4. ผลการดําเนินงานของ ACT EQ-F คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ KKP ACT EQ

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

KKP ACT EQ-F
การขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

: ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน

: ทุกวันทําการ

เวลาทําการ

: 8:30 - 16:00 น.

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา

: ไม่กําหนด

การขายคืนขั้นต่ํา

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่า ภายใน 5 วันทําการ¹
:
ขายคืน
(ปัจจุบัน T+2)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : ไม่กําหนด

หมายเหตุ 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
ธนาคารอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
การจัดการ
2.6750 %
รวมค่าใช้จ่าย
4.8150 %

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
Sharpe Ratio

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

-10.09%
N/A

Alpha

N/A

Beta

1.00

Recovering Period
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

5 เดือน
1.07 เท่า

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

เก็บจริง
ปัจจุบันยกเว้น
0.1270 %

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
2.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การรับซื้อคืน
1.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
1.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
1.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การโอนหน่วย
500 บาท ต่อ 1
50 บาท ต่อ 1 รายการ
รายการ
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารทุนในประเทศ
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
หน่วยลงทุนในประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

%NAV
94.72
4.34
1.01
-0.07

ชื่อทรัพย์สิน
%NAV
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
5.11
(CPALL)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
5.07
(BBL)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
4.56
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
4.38
(มหาชน) (CPF)
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จํากัด
4.29
(มหาชน) (STARK)

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

กลุ่มอุตสาหกรรม (sector)

%NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค

17.50

ธนาคาร

11.93

อาหารและเครื่องดื่ม

9.51

พาณิชย์

7.60

เงินทุนและหลักทรัพย์

7.30

KKP ACT EQ-F

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ: เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ
หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ําสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com
ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้
KKP ACTIVE EQUITY FUND
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
KKP ACT EQ-SSF
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวม
อื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Equity General
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลาง
ถึงระยะยาว โดยมี Net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ในกรณีที่ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ภายใต้
บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี)

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
Year to
Date
กองทุนรวม
0.00%
ตัวชี้วัด
-0.34%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
-2.31%
ความผันผวนของกองทุน
11.23%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
11.52%
3 ปี
กองทุนรวม
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 22 กันยายน 2554
วันเริ่มต้น class
: 28 พฤษภาคม 2563
นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. นายสุทิน แซ่โง้ว (ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 59)
2. นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต (ตั้งแต่ 10 ต.ค. 60)
ดัชนีชี้วัด :
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

0.31%
3.07%
2.06%
9.69%
9.91%

-3.28%
-2.23%
-3.26%
11.32%
11.81%

4.86%
1.88%
0.07%
11.42%
11.49%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
12.62%
10.52%
N/A
14.29%
14.06%

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

KKP ACT EQ-SSF
การขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

: ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน

: ทุกวันทําการ

เวลาทําการ

: 8:30 - 16:00 น.

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา

: 1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่ํา

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่า ภายใน 5 วันทําการ¹
:
ขายคืน
(ปัจจุบัน T+2)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1,000 บาท

หมายเหตุ 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
ธนาคารอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
การจัดการ
2.6750 %
รวมค่าใช้จ่าย
4.8150 %

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
Sharpe Ratio

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

-16.84%
N/A

Alpha

N/A

Beta

1.00

Recovering Period
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

6 เดือน
1.07 เท่า

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

เก็บจริง
2.0000 %
2.1270 %

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
2.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การรับซื้อคืน
1.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
1.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
1.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การโอนหน่วย
500 บาท ต่อ 1
ปัจจุบันยกเว้น
รายการ
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารทุนในประเทศ
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
หน่วยลงทุนในประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

%NAV
94.72
4.34
1.01
-0.07

ชื่อทรัพย์สิน
%NAV
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
5.11
(CPALL)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
5.07
(BBL)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
4.56
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
4.38
(มหาชน) (CPF)
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จํากัด
4.29
(มหาชน) (STARK)

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

กลุ่มอุตสาหกรรม (sector)

%NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค

17.50

ธนาคาร

11.93

อาหารและเครื่องดื่ม

9.51

พาณิชย์

7.60

เงินทุนและหลักทรัพย์

7.30

KKP ACT EQ-SSF

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ: เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ
หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ําสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com
ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

(แบบ 123-1)
้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำค ัญ Factsheet
หน ังสือชีช
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภ ัทร จำก ัด
จำก ัด

ข ้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565
กองทุนเปิ ดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิต ี้
KKP ACTIVE EQUITY FUND
หน่วยลงทุนชนิด M
KKP ACT EQ-M

ประเภทกองทุนรวม / กลุม
่ กองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมทีม
่ น
ี โยบายเปิ ดให ้มีการลงทุนในกองทุนรวมอืน
่ ภายใต ้บลจ.เดียวกัน
่ งต่างประเทศ
กองทุนทีล
่ งทุนแบบไม่มค
ี วามเสีย
กลุม
่ กองทุนรวม : Equity General
นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน
• กองทุนมีนโยบายเน ้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัททีจ
่ ดทะเบียนอยูใ่ นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม
่ ป
ี ั จจัยพืน
้ ฐานทีด
่ แ
ี ละมีแนวโน ้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลาง
ถึงระยะยาว โดยมี Net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของ NAV
้ ขายล่วงหน ้า (Derivatives) เพือ
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
่ ง (Hedging) ในกรณีทด
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทัง้ เพือ
่ ลดความเสีย
ี่ ัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ทัง้ นี้ ผู ้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให ้เหมาะสม
่ งในการลงทุน
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพือ
่ ผลตอบแทนการลงทุนทีด
่ แ
ี ละกระจายความเสีย
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอืน
่ หรือทรัสต์เพือ
่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ภายใต ้
บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉลีย
่ รอบปี บัญชีไม่เกินร ้อยละ 20 ของ NAV
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงือ
่ นไขทีส
่ ํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี้ ัด (Active Management)
ิ อืน
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สน
่ ๆ ตามทีร่ ะบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภท
้ วนส่วนข ้อมูลโครงการ โปรดศึกษา
หลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชีช
รายละเอียดทัง้ หมดเพิม
่ เติม https://am.kkpfg.com)

ี่ ง
ระด ับควำมเสย

ตำ
่
1

2

3

4

5

6

สูง
7

8

่ งสูง
เสีย
ลงทุนในตราสารทุนเป็ นหลัก
โดยเฉลีย
่ ในรอบปี ไม่น ้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม
ว ันจดทะเบียนกองทุน
ว ันเริม
่ ต้น class
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
อำยุกองทุน

:
:
:
:

22 กันยายน 2554
16 ธันวาคม 2565
ไม่จา่ ย
ไม่กําหนด

ผูจ
้ ัดกำรกองทุนรวม
1. นายสุทน
ิ แซ่โง ้ว (ตัง้ แต่ 10 มิ.ย. 59)
2. นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต (ตัง้ แต่ 10 ต.ค. 60)
ด ัชนีชวี้ ัด :
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI)

ผลกำรดำเนินงำนและด ัชนีชวี้ ัดย้อนหล ัง 5 ปี ปฏิทน
ิ (%ต่อปี ) (ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

เนือ
่ งจากหน่วยลงทุนชนิด M เปิ ดให ้บริการวันที่ 16 ธันวาคม 2565
จึงยังไม่มผ
ี ลการดําเนินงานของกองทุน

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหล ังแบบปักหมุด (%ต่อปี ) (ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

เนือ
่ งจากหน่วยลงทุนชนิด M เปิ ดให ้บริการวันที่ 16 ธันวาคม 2565
จึงยังไม่มผ
ี ลการดําเนินงานของกองทุน

คำเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
้ วนฉบับเต็ม
โปรดศึกษาคําเตือนทีส
่ ําคัญอืน
่ ในหนั งสือชีช
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : ได้ร ับกำรร ับรอง CAC
้ วนฉบับเต็ม
หนั งสือชีช
ผู ้ลงทุนสามารถศึกษา
เครือ
่ งมือบริหารความ
่ งด ้านสภาพคล่อง
เสีย
้ วน
ได ้ในหนังสือชีช
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com
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้ หน่วยลงทุน
กำรซือ

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิต ิ (ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

้ : ทุกวันทําการ
ว ันทำกำรซือ
เวลำทำกำร : เวลา 8.30 – 16:00 น.
้ ครงแรกข
กำรซือ
ั้
นต
ั้ ำ
่ : ไม่กําหนด
้ ครงถ
กำรซือ
ั้ ัดไปขนต
ั้ ำ
่ : ไม่กําหนด

ว ันทำรำยกำรขำยคืน : ทุกวันทําการ
เวลำทำกำร : เวลา 8.30 – 15:30 น.
กำรขำยคืนขนต
ั้ ำ
่ : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขนต
ั้ ำ
่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลำกำรร ับเงินค่ำขำยคืน : ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปั จจุบัน T+2)²

Maximum Drawdown
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
Recovering Period
อ ัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน

:
:
:
:
:
:

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

หมายเหตุ:
้ คืนหน่วยลงทุน
¹ นับแต่วันรับซือ
² ปั จจุบัน T+2 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB
Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนํ าฝาก/นํ าส่งเช็ค T+2 สําหรับบัญชีธนาคารอืน
่ นอกเหนือจากทีร่ ะบุข ้างต ้น
(รายละเอียดอาจมีการเปลีย
่ นแปลง)
้ ขาย
T = วันทําการซือ

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV) (ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ค่ำธรรมเนียม
การจัดการ
รวมค่าใช ้จ่าย

สูงสุดไม่เกิน
2.6750 %
4.8150 %

เก็บจริง
2.0000 %
2.1214 %

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษี อน
ื่ ใดแล ้ว
2. เนือ
่ งจากกองทุนจัดตัง้ /เปิ ดให ้บริการหน่วยลงทุนยังไม่ครบรอบระยะเวลาบัญชี ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดที่
เรียกเก็บจริงทีแ
่ สดงเป็ นอัตราทีย
่ ังไม่รวมค่าใช่จ่ายอืน
่ ๆ
้ วนส่วนข ้อมูลกองทุน
3. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชีช
ได ้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลีย
่ นแปลงค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริงเพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช ้จ่ายในการ
บริหารจัดการ

้ ขำย) (ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผูถ
้ อ
ื หน่วย (% ของมูลค่ำซือ
ค่ำธรรมเนียม
การขาย
้ คืน
การรับซือ
การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนเข ้า
การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออก
การโอนหน่วย

สูงสุดไม่เกิน
2.0000 %
1.0000 %
1.0000 %
1.0000 %
500 บาท ต่อ 1 รายการ

เก็บจริง
ปั จจุบันยกเว ้น
ปั จจุบันยกเว ้น
ปั จจุบันยกเว ้น
ปั จจุบันยกเว ้น
50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษี อน
ื่ ใดแล ้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู ้ลงทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิ ดประกาศทีส
่ ํานักงานของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีทก
ี่ องทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนต ้นทาง และกองทุน
ปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และ
้ คืน (back end fee) ซํ้าซ ้อนกัน
ค่าธรรมเนียมรับซือ
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลีย
่ นแปลงค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริงเพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช ้จ่ายในการ
บริหารจัดการ

ั วนประเภททร ัพย์สน
ิ ทีล
สดส่
่ งทุน

ิ ทีล
ทร ัพย์สน
่ งทุน 5 อ ันด ับแรก

(ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

(ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ิ
ประเภททร ัพย์สน
ตราสารทุนในประเทศ
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
หน่วยลงทุนในประเทศ
ิ อืน
สินทรัพย์และหนีส
้ น
่

% NAV
94.72
4.34
1.01
-0.07

่ ทร ัพย์สน
ิ
ชือ
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
(CPALL)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(BBL)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
(มหาชน) (CPF)
่ จํากัด
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชัน
(มหาชน) (STARK)

% NAV
5.11
5.07
4.56
4.38
4.29

กำรจ ัดสรรกำรลงทุนในกลุม
่ อุตสำหกรรม
(ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
กลุม
่ อุตสำหกรรม (sector)
พลังงานและสาธารณูปโภค
ธนาคาร
อาหารและเครือ
่ งดืม
่
พาณิชย์
เงินทุนและหลักทรัพย์

% NAV
17.50
11.93
9.51
7.60
7.30

KKP ACT EQ-M

หมำยเหตุกำรคำนวณข้อมูลเชิงสถิต:ิ เนื่องจากการคํานวณยังไม่มห
ี ลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็ นทางการ ข ้อมูลเชิงสถิตต
ิ า่ งๆคํานวณขึน
้ ตามแนวทางภายใต ้สมมติฐานทีบ
่ ลจ.เห็น
ว่าเหมาะสม เพือ
่ ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข ้อมูลเชิงสถิตใิ ห ้สอดคล ้องเมือ
่ หลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็ นทางการ
้ ครัง้ ถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลีย
หมำยเหตุ : ในการเปลีย
่ นแปลงมูลค่าขัน
้ ตํ่าของการสัง่ ซือ
่ นแปลง
้ ครัง้ ถัดไป คําอธิบายเกีย
และแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน ้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงมูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการสั่งซือ
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงและเหตุผลในการ
เปลีย
่ นแปลงข ้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช ้ประโยชน์จากข ้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได ้

คำอธิบำย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย ้อนหลัง (หรือตัง้ แต่จัดตัง้ กองทุนกรณีทย
ี่ ังไม่ครบ 5 ปี ) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่
่ งทีอ
จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํา่ สุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็ นข ้อมูลทีช
่ ว่ ยให ้ทราบถึงความเสีย
่ าจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้ นตัว เพือ
่ เป็ นข ้อมูลให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตัง้ แต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาทีฟ
่ ื้ นกลับมาทีเ่ งินทุนเริม
่ ต ้นใช ้ระยะเวลานานเท่าใด
่ งจากอัตราแลกเปลีย
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศทีม
่ ก
ี ารป้ องกันความเสีย
่ น
้ ขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึง่ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต
้
อ ัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน ความถีข
่ องการซือ
่ ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ
หลักทรัพย์กบ
ั ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด ้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลีย
่ ในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมทีม
่ ค
ี า่
้ งึ การซือ
้ ขายหลักทรัพย์บอ
้ ขายหลักทรัพย์ทส
portfolio turnover สูง บ่งชีถ
่ ยครัง้ ของผู ้จัดการกองทุนและทําให ้มีต ้นทุนการซือ
ี่ งู จึงต ้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ
้ ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
กองทุนรวมเพือ
่ ประเมินความคุ ้มค่าของการซือ
่ งจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิม
่ ของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสีย
่ ง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบีย
อัตราผลตอบแทนทีป
่ ราศจากความเสีย
่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท ้อนถึงอัตรา
่ งทีก
ผลตอบแทนทีก
่ องทุนรวมควรได ้รับเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ชดเชยกับความเสีย
่ องทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมทีม
่ ค
ี า่ Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็ นกองทุนทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพในการบริหาร
่ งเดียวกัน
จัดการลงทุนทีด
่ ก
ี ว่า เนื่องจากได ้รับผลตอบแทนส่วนเพิม
่ ทีส
่ งู กว่าภายใต ้ระดับความเสีย
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมือ
่ เปรียบเทียบกับดัชนีชวี้ ัด (benchmark) โดยค่า Alpha ทีส
่ งู หมายถึง กองทุนสามารถสร ้างผลตอบแทนได ้สูงกว่าดัชนีชวี้ ัด ซึง่ เป็ น
ผลจากประสิทธิภาพของผู ้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข ้าลงทุนในหลักทรัพย์ได ้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลีย
่ นแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลีย
่ นแปลงของตลาด Beta น ้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลีย
่ นแปลงของอัตราผลตอบแทนน ้อยกว่าการเปลีย
่ นแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลีย
่ นแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลีย
่ นแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุม
่ หลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชวี้ ัด โดยหาก tracking error ตํา่ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร ้างผลตอบแทนให ้
ใกล ้เคียงกับดัชนีชวี้ ัด กองทุนรวมทีม
่ ค
ี า่ tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลีย
่ ห่างจากดัชนีชวี้ ัดมากขึน
้
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึง่ คํานวณจากดอกเบีย
้ ทีจ
่ ะได ้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต ้นทีจ
่ ะได ้รับคืน
นํ ามาคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบัน โดยใช ้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลีย
่ ถ่วงนํ้ าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแ
้ ต่ละตัวทีก
่ องทุนมีการ
ลงทุน และเนือ
่ งจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็ นเปอร์เซ็นต์ตอ
่ ปี จึงสามารถนํ าไปใช ้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ทม
ี่ น
ี โยบายถือครองตรา
สารหนีจ
้ นครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนทีใ่ กล ้เคียงกันได ้
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดกำรกองทุน เกียรตินำคินภ ัทร จำก ัด
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpfg.com
้ 17 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ เลขที่ 209 ถนนสุขม
ชัน
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เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

