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กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน 
 
 

 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จ ากัดมีดชันีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC 

กองทุนเปิดเคเคพ ีTHAI QUALITY GROWTH EQUITY 
KKP THAI QUALITY GROWTH EQUITY FUND 

KKP TQG FUND 
 (หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : KKP TQG) 

กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่น 
ภำยใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)  

กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund)    
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ค่ำธรรมเนียม 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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นโยบำยกำรลงทุน 
- กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุน
จะคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีความสามารถในการท าก าไรอย่างมีคุณภาพ 
โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม   
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ( infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ใน
สัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่
สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อใน
กองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment) 
-กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note)                 

 
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ใน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม 
https://am.kkpfg.com) 
 
กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน  
กองทนุมีกลยทุธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

https://am.kkpfg.com/
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• กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) หากพิจารณาตามค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset 
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก และต้องการกระจายเงินลงทุนบางส่วนไปลงทุนใน
ตราสารทุน โดยเงินลงทุนส่วนที่จะแบ่งมาลงทุนในกองทุนนี ้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจและสามารถรับความผันผวนที่สูงของหุ้น
ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ระยะยาว  

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 
• ผู้ลงทุนที่เนน้การได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แนน่อน หรือรักษาเงินตน้ให้อยู่ครบ 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 
 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 
• อ่ำนหนังสือชีช้วนฉบับเตม็ หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 
• อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 
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ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
 

• กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active 
Management Risk) ความเสี่ยงจากกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือ
กลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนที่อาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้ หรืออาจท าให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้ 

• กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งโดย
หลักการลงทุนหุ้นเป็นทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน มาจากความผันผวนของ
ราคาหลักทรัพย์จากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้
มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง และอาจท าให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้  

• กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการแบ่งเงินลงทุนบางส่วนมาลงทุนในหุ้นไทย เพื่อโอกาสการลงทุนในระยะยาว  มี
ความเข้าใจและสามารถรับความผันผวนที่สูงของหุ้นได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงท าให้กองทุน 
มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่า  
ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ  
ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และ
ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund)  
ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการก าหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทาง
และกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่  https://am.kkpfg.com 

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
• ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการกองทุนที่

ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่าง
บริษัทจัดการกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดท าขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม 

• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าใน
ความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด
บัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัท
จัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุด
รับค าสั่งดังกล่าวได้ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเปิดให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)  
• ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการ  

ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด 

• ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  (Unit-Linked Life Policy) ได้  
โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อก าหนด และวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

• กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน  
5 วันท าการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับ     
ตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศก าหนด หรือ  ที่เห็นชอบให้ด าเนินการเป็น
อย่างอื่นได้  โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส ำหรบักำรแบ่งชนิดหนว่ยลงทนุ 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนที่ตนถือ  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน  กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น  
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ท าให้ความผูกพันรับผิด ( liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยก
ออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน  โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอ่ืน 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต.  และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการ
ให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/
หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่ส านักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 



6 

• บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทุนนี้  โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

โปรดศึกษำค ำเตือนที่ส ำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
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แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 
 

 
ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

 
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมลูค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 
 
ความผนัผวนของผลการ 
ด าเนินงาน (SD) 
 
 
กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจกุตัวลงทนุในผูอ้อกรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration) 
ความเสีย่งจากการลงทุน 
กระจุกตัวในผูอ้อก 
ตราสารรวม 
 
   
 

ความเสีย่งจากการลงทุน 
กระจุกตัวในหมวด 
อุตสาหกรรมรวม 
(High sector concentration 
risk) 

 
 
คุณสามารถดขู้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com 

 
 

general sector large cap mid/small 
ต่ า สูง 

>25%  5% 

 

5-10% 10-15% 15-25% 

ต่ า 
สูง 

 10% 10 – 20% 20 -50%  80% 50 – 80% 
ต่ า สูง 

 20% 20%-50%  80% 50%-80% 

ต่ า สูง 
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ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 
อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด  
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้
ทีh่ttps://am.kkpfg.com 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
รายการ สูงสุดไมเ่กิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ไม่เกิน 2.00 • ยกเวน้ ถึงวันที่ 30 มถิุนายน 2565 
•  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป  
เรียกเก็บ 0.5 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) ไม่เกิน 2.00 ปัจจุบันยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)   

-  กรณีเป็นกองทนุปลายทาง (Switching In)      ไม่เกิน 2.00 
• ยกเวน้ ถึงวันที่ 30 มถิุนายน 2565 
• ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป  

เรียกเก็บ 0.5 
-  กรณีเป็นกองทนุต้นทาง (Switching Out) ไม่เกิน 2.00 ปัจจุบันยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรัพย์ขาเข้า ไม่เกิน 2.00 ปัจจุบันยกเว้น 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรัพย์ขาออก ไม่เกิน 2.00 ปัจจุบันยกเว้น 

หมายเหตุ :  1.  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
 2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุน

 ปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ
 ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee) ซ้้าซ้อนกัน 

 3.   บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ  
 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ 

 

1.6050

0.02675
0.1070

ตามที่จ่ายจริง

1.7388

สูงสุดไม่เกิน 2.6750

สูงสุดไม่เกิน 0.1070 สูงสุดไม่เกิน 0.5350
สูงสุดไม่เกิน 1.4980

สูงสุดไม่เกิน 4.8150

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่าย

ค่ำธรรมเนียม 
 

ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น 
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ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 
 

• ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม :  ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET TRI) 

• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ  
Equity General 

 

  

 

 

สามารถดูข้อมูลที่เป็นปจัจุบันได้ที่ :  https://am.kkpfg.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
 



10 

 

 
 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่จดทะเบยีนกองทนุ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วนัสิ้นสุด IPO หรือกรณีที่ปิด IPO ก่อนก าหนด   
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO):  วันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 2565                                                                                                                                       

                                                                   เวลา 8:30 – 16:30 น. 
มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งแรก                : 1,000 บาท 
- กรณีซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเป็นเงินสดได้ ภายในวัน 
IPO วันสุดท้าย (วันสุดท้ายของการ IPO : รับเงินสด เงินโอน และรับสับเปลี่ยนหน่วยจาก 
กองทุน KKP MP และกองทุน KKP PLUS ได้ภายในเวลาของกองทุนต้นทาง) 
ในช่วงภำยหลังเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก 
วันท าการซื้อ                                          : วันที่ 2 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 

ทุกวันท าการ เวลา 8:30 – 15:30 น. 
มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท 

  วันท าการขายคืน : ทุกวนัท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. 
มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืน : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ต่ า : 100 บาท / 10 หน่วย 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(ปั จจุ บั น  T+3  เฉพาะบัญชี รั บ เ งิ นค่ าขายคืน 
หน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, 
BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, 
Citibank และ น าฝาก/น าส่งเช็ค T+3 ส าหรับบัญชี
ธ น า ค า ร อื่ น น อ ก เ ห นื อ จ า ก ที่ ร ะ บุ ข้ า ง ต้ น  
(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)) 
T= วันท าการซื้อขาย 

 คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่  https://am.kkpfg.com 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน ชื่อ - นามสกุล ขอบเขตหน้าที ่ วันที่เริ่มบริหารกองทนุรวมนี ้

คุณสุราช เซท,ี CFA ผู้จัดการกองทุน วันที่จดทะเบยีนกองทนุ 
คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA ผู้จัดการกองทุน วันที่จดทะเบยีนกองทนุ 
คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต ผู้จัดการกองทุน วันที่จดทะเบยีนกองทนุ 

 คุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร ผู้จัดการกองทุน วันที่จดทะเบยีนกองทนุ 

ข้อมูลอื่นๆ 
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ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 

• ธนาคาร เกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2165-5555 

• บริษัทหลักทรพัย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2305-9559 

• บริษัทหลักทรพัย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2217-8888 

• บริษัทหลักทรพัย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2658-8888 

• บริษัทหลักทรพัย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384  

• บริษัทหลักทรพัย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  โทรศัพท์ : 0-2857-7799 

• บริษัทหลักทรพัย์ ซจีีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั   โทรศัพท์ : 0-2846-8649 

• บริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2635-1718 

• บริษัทหลักทรพัย์ เอเซีย พลัส จ ากัด   โทรศัพท์ : 0-2680-1111 

• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด   โทรศัพท์ : 0-2660-6677 

• บริษัทหลักทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)    
โทรศัพท์ : 0-2659-8000 

• บริษัทหลักทรพัย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท ์: 0-2658-5800  

• บริษัทหลักทรพัย์ บยีอนด ์จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2659-3456 

• บริษัทหลักทรพัย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2638-5000,  
0-2287-6000 

• บริษัทหลักทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จ ากัด   โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 

• บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ ์ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2648-3600,  
0-2648-3500 

• บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จ ากัด   โทรศัพท์ : 0-2680-5000 

• บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000 

• บริษัทหลักทรพัย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด    
โทรศัพท์ : 0-2861-5508  

• บริษัทหลักทรพัย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2648-1111 

• บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด   โทรศัพท์ : 0-2009-8888 

• บริษัท หลักทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท ์: 0-2618-1111 

• บริษัทหลักทรพัย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จ ากัด      
โทรศัพท์ : 0-2026-6222 

• บริษัทหลักทรพัย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากัด      
โทรศัพท์ : 0-2026-5100 

• บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000 

• บริษัท เมืองไทยประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025 

• บริษัทหลักทรพัย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ ์จ ากัด   โทรศัพท์ : 1240 
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• บริษัทหลักทรพัย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต์ จ ากัด    
โทรศัพท์ : 0-2635-1718 

• บริษัทหลักทรพัย์ สยามเวลธ์ จ ากัด   โทรศัพท์ : 0-2430-6543 

และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึง 
ช่องทางการบริการอื่นที่บริษทัจัดการก าหนด เชน่ บริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์อาท ิ
ช่องทางการบริการทางอนิเตอร์เน็ต เป็นตน้  
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชี
กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท าการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชี
กองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม 
สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

ติดต่อสอบถามรับหนังสือ 
ชี้ชวนร้องเรียน 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ 
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ : 0-2305-9800  โทรสาร : 0-2305-9803-4 
website : https://am.kkpfg.com 
email : kkpam.customer@kkpfg.com 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน     
ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการก าหนด ดังนั้น บริษัทจัดการ 
จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจ 
เกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ 
ทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์                
ได้ที่ https://am.kkpfg.com 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น
ต่ าของการสัง่ซื้อครั้งถัดไป 

ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต่ าของการสัง่ซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยบริษทัจัดการจะประกาศการเปลีย่นแปลงและแจ้งให ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าอยา่งชัดเจนถงึวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ าของ 
การสั่งซื้อครั้งถัดไป ค าอธิบายเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลีย่นแปลง

https://am.kkpfg.com/
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ข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทนุได้ 

ข้อมูลอ่ืนๆ • ข้อสงวนสิทธิส าหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ 

กลุ่มบุคคลใดที่ท าให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยง 

ทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign 
Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี)  ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ก าหนดเป็นอย่างอื่น 

• ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่
บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection   

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก     
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

▪ ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต. 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุน
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด 
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1. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (Active Management Risk)  
ความเสี่ยงจากกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของ
ผู้จัดการกองทุนที่อาจท าให้ผลตอบแทนของกองทนุไม่เป็นไปอย่างทีค่าดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูง
กว่าดัชนีชี้วัดได้ หรืออาจท าให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้ 

2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)  
ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

 ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน เป็นต้น 
3. ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)  

ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จ านวน และระยะเวลาที่ต้องการ 
4. ควำมเสี่ยงจำกธรุกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)  

ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการช าระหนี้ และผลการ
 ด าเนินงาน เป็นต้น    

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Credit risk หรือ Default risk)  
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ าประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการช าระเงินต้นและดอกเบี้ยได้

 ตามที่ก าหนด หรือช าระไม่ครบตามจ านวนที่สัญญาไว้ 
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้ (Derivative Risk)  

ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่
 คาดการณ์ไว้ ท าให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ด ารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง(Exposure) จากการ
 พิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่า
 การลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นหากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ท าให้ค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net 
 Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะท าให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึ้นได ้
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ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)   หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์      
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้นรายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน 
ทั้งนี้ การลงทนุแบบกระจุกตัวไม่รวมถงึกรณีการลงทนุในทรพัย์สินดังนี้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความนา่เชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ           
ที่สามารถลงทุนได้ 
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) 
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม 
 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม  https://am.kkpfg.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการ 
ซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา  
ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน 

ค ำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 


