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กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตร ัคเจอร์ อิควิต ี้ เฮดจ์ (หน่วยลงทุนชนิดทว่ ั ไป)
KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND-HEDGED : KKP GINFRAEQ-H

่ งทีผ
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมจึงมีความเสีย
่ ู ้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

Anti-corruption Progress Indicator : ได้ร ับการร ับรอง CAC*
ประเภทของกองทุ นรวม : กองทุ นรวมหน่ วยลงทุ นที่เนน
้ ลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมในต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษท
ั จ ัดการลงทุน (AIMC) : Global Equity
ว ัตถุประสงค์ของกองทุน
เพื่ อเป็ นทางเลือกในการลงทุ นระยะยาวของผู ้ลงทุ นที่ต ้องการกระจายการลงทุ นไปลงทุ นในตราสารทุ นต่างประเทศ
โดยกองทุนจะเน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลั กเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร ้อยละ 80
ของ NAV โดยกองทุ นหลั กเนน
้ ลงทุ นในตราสารทุ นหรือตราสารที่เกี่ยวข ้องกั บตราสารทุ นของบริษัทที่ด าเนินธุ รกิจ
เกีย
่ วกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) เป็ นหลัก
นโยบายการลงทุน
• กองทุ นมีนโยบายเนน
้ ลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมในต่างประเทศเพี ยงกองทุ นเดียว คือ Lazard Global
Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุ นหลั ก ) โดยเฉลี่ ย ในรอบปี บั ญ ชี ไม่ น อ
้ ยกว่ าร ้อยละ 80 ของมู ล ค่ า
ิ สุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็ นทางเลือก ในการลงทุนของผู ้ลงทุนทีต
ทรัพย์สน
่ ้องการกระจายการลงทุนไปในตราสาร
ทุ นต่างประเทศโดยเป็ นการลงทุ นในตราสารทุ นหรือตราสารที่เกี่ยวข ้องกั บตราสารทุ นของบริษั ทที่ด าเนินธุ รกิจ
เกีย
่ วกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) เป็ นหลัก
้ ขายล่วงหน ้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย
่ ง (Hedging)
• กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว ้ซึง่ สัญญาซือ
ด า้ นอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ เพื่ อ ป้ องกั น ความเสี่ ย งด า้ นอั ต ราแลกเปลี่ ย นเกื อ บทั ้ ง หมด
้ ขายล่วงหน ้า
โดยไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ
เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management)
ิ อืน
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สน
่ ๆ ตามทีร่ ะบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ใน
้ วนส่วนข ้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทัง้ หมดเพิม
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนั งสือชีช
่ เติม
https://am.kkpfg.com)

EQ
ประเภทผลิตภ ัณฑ์ : ผลิตภ ัณฑ์ทไี่ ม่มค
ี วามซ ับซ้อน (plain product)
ล ักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพือ
่ ผูล
้ งทุนทว่ ั ไป

2559

ส ัดส่วนการลงทุน (% NAV)
ิ สุทธิ
มูลค่าทรัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุน

1,772.38
14.5809

ล ้านบาท
บาท

Download
Summary Prospectus

นโยบายการลงทุนของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก)
- กองทุนหลักเน ้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับตราสารทุนเป็ นหลัก โดยสามารถกระจายการลงทุนได ้
ทั่ วโลก ตราสารที่กองทุ นสามารถลงทุ นได ้ เช่น หุ ้นสามั ญและหุ ้นบุร ิมสิทธิ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลั กทรั พย์
ต่างประเทศ (Depository receipts) ของบริษั ทที่ดาเนินธุ รกิจเกีย
่ วกับโครงการสาธารณู ปโภคพื้นฐาน (Infrastructure
้ ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทีม
Companies) ซึง่ จดทะเบียนหรือมีการซือ
่ ห
ี น่วยงานกากับดูแล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มน
ี โยบายการจ่ายเงินปั นผล
กองทุนรวมเหมาะก ับผูล
้ งทุนประเภทใด
• กองทุ นนี้ ม ี ร ะดั บความเสี่ ย งในระดั บ 6 (เสี่ ย งสู ง ) หากพิ จ ารณาตามค าแนะน าเรื่ อ งการจั ด สรรการลงทุ น
่ งได ้ตัง้ แต่ระดับสูงมาก และมุ่งเน ้นผลตอบแทนในระยะ
(Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผู ้ลงทุนทีร่ ับความเสีย
ยาว จากการการกระจายการลงทุ นไปในตราสารทุ นต่ างประเทศโดยเป็ นการลงทุ นในตราสารทุ นหรือ ตราสาร
ที่ เกี่ ย วข อ
้ งกั บ ตราสารทุ นของบริษั ทที่ ด าเนิ นธุ รกิจเกี่ ย วกั บโครงการสาธารณู ปโภคพื้ นฐาน (Infrastructure
Companies) เป็ นหลั ก โดยสามารถลงทุ นระยะยาวได ้ และรั บความเสี่ยงที่เกี่ยวข ้องกั บการลงทุ นในตราสารทุ น
ของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณู ปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) ในต่างประเทศได ้
ทัง้ นี้ ผู ้ลงทุ นสามารถลงทุ นในกองทุ น KKP GINFRAEQ เพื่อเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุ น (asset
allocation) ที่ ส อดคล อ
้ งกั บ การประเมิ น ความเหมาะสมในการลงทุ นของผู ล
้ งทุ น โดยผู ล
้ งทุ น ต อ
้ งมี ค วามรู ้
่ งทีเ่ กีย
ความเข ้าใจและสามารถยอมรับความเสีย
่ วข ้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได ้
• ผู ้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว โดยผู ้ลงทุนในกองทุนนี้ยอมรับและเข ้าใจความผันผวนของเงินลงทุน
้ และระยะยาวได ้
และผลตอบแทนทัง้ ในระยะสัน
อายุโครงการ
จานวนเงินทุนของโครงการ
ว ันทีจ
่ ดทะเบียนกองทุน
บริษ ัทจ ัดการและนายทะเบียน
ผูด
้ ูแลผลประโยชน์

:
:
:
:
:

ไม่กาหนด
2,000 ล ้านบาท
12 มีนาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

่ ง และความเสีย
่ งในการลงทุนของกองทุน
ระด ับความเสีย

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 95.94%
้ ขายล่วงหน ้า 2.5%
สัญญาซือ
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก

1.37%

หน่วยลงทุนในประเทศ 0.89%

ิ อืน
สินทรัพย์และหนีส
้ น
่

-0.7%

ข้อมูลการลงทุนทีก
่ องทุนไปลงทุน
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND
(LZGIUIA ID)
สามารถดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่ https://am.kkpfg.com

่ งทีส
ปัจจ ัยความเสีย
่ าค ัญ
ค วามเสี่ ยงจากต ล าด (Market Risk), ค วาม เสี่ ยงจาก ธุ รกิ จข อ งผู ้ อ อ กต ราสาร (Business Risk), ก ารล งทุ น
ในต่างประเทศ (Country and Political Risk), ความเสี่ยงจากข ้อจ ากั ดการนาเงินลงทุ นกลั บประเทศ (Repatriation Risk),
อั ตราแลกเปลี่ ย นเงิ น (Exchange Rate Risk), การเข า้ ท าสั ญญาซื้ อ ขายล่ วงหน า้ (Derivative), ด า้ นสภาพคล่ อ ง
ของตราสาร (Liquidity Risk), ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk), ความเสี่ยงด ้านเครดิตของคู่สั ญญา (Counterparty
Risk)
่ งทีส
ปัจจ ัยความเสีย
่ าค ัญของกองทุนหล ัก
ความเสี่ยงจากการกระจุกตั วในการลงทุ น (Concentration risk), ความเสี่ยงที่เกี่ยวข ้องกั บบริษั ทที่ด าเนินธุ รกิจเกี่ยวกั บ
โครงการสาธารณู ปโภคพื้ นฐาน (Infrastructure Companies), ความเสี่ยงจากการบริหารเชิงรุ ก (Active Management
Risk), ความเสี่ ยงเกี่ ยวกั บสภาพคล่ อง (Liquidity Risks), ความเสี่ ยงเกี่ ยวกั บเศรษฐกิจโลกและสภาวะตลาด (Global
Economic and Market Conditions), ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บความผั นผวนของอั ตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
(Exchange Rate Fluctuations; Currency Considerations)
คุณสามารถดูข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ https://am.kkpfg.com
คาเตือน
่ ง ผู ้ลงทุนควรทาความเข ้าใจลักษณะสินค ้า เงือ
่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
• การลงทุนมีความเสีย
่ นไขผลตอบแทน และความเสีย
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
• กองทุ นมี การลงทุ นในต่ างประเทศ ซึ่ งมี ความเสี่ ยงจากอั ตราแลกเปลี่ ยน กองทุ นจะท าการป้ องกั นความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลีย
่ นทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด
• กองทุ นหลั กอาจลงทุ นในสั ญญาซื้อขายล่ วงหนา้ (Derivatives) เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุ น ดั งนั ้น กองทุ น
่ งมากกว่ากองทุนรวมทีล
่ งของ
จึงมีความเสีย
่ งทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง ผู ้ลงทุนควรมีความเข ้าใจเกีย
่ วกับความเสีย
การลงทุ นในสั ญญาซื้อขายล่วงหนา้ และควรค านึงถึงประสบการณ์ การลงทุ น วัตถุ ประสงค์การลงทุ น ฐานะการเงิน
่ งทีอ
ของผู ้ลงทุนเอง และผู ้ลงทุนสามารถยอมรับความเสีย
่ าจเกิดขึน
้ จากการลงทุนได ้
้ กรมธรรม์ประกันชีวต
้ หน่วย
• ผลตอบแทนและผลการดาเนินงานจากการซือ
ิ ควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซือ
ลงทุ นของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่ องจากการคิดค่าใช ้จ่ายและค่าธรรมเนียมทีแ
่ ตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขทีบ
่ ริษั ท
จัดการ และบริษัทประกันชีวต
ิ กาหนด
• ผู ้ลงทุ นควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีว ต
ิ ควบการลงทุ นก่อนการตั ดสินใจลงทุ น
ทั ง้ นี้ การซื้อขายกรมธรรม์ประกั นชีว ต
ิ ควบหน่ วยลงทุ นอาจมีข ้อก าหนด และวิธีปฏิบั ต ท
ิ ี่แตกต่างไปจากการซื้อขาย
กองทุนเพียงอย่างเดียว
ื้ กรมธรรม์ประกันชีวต
• กรณีผู ้ลงทุนทีซ
่ อ
ิ ควบการลงทุนจะได ้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวต
ิ ภายใน 5
ิ สุทธิ มู ลค่าหน่วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุ น หรือราคารับซื้อคืนหน่ วย
วันท าการนั บแต่วั นคานวณมู ลค่าทรัพย์สน
้ คืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ทส
ลงทุนของวันทาการรับซือ
ี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง ประกาศกาหนด หรือทีเ่ ห็นชอบให ้ดาเนินการเป็ น
อย่างอืน
่ ได ้ โดยมีวธิ ก
ี ารชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นไปตามทีบ
่ ริษัทประกันชีวต
ิ กาหนดไว ้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน
้ วนส่วนข ้อมูลกองทุนรวม
• โปรดศึกษาคาเตือนทีส
่ าคัญอืน
่ ได ้ในหนังสือชีช

%
NAV
95.94
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้ -ขายหน่วยลงทุน
กาหนดการซือ

ิ ของกองทุน*) (รวมVAT)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน

การเสนอขายหน่วยลงทุน

: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

: ไม่เกิน 2.675% ต่อปี (ปั จจุบัน 1.07%)

้ หน่วยลงทุน
มูลค่าขัน
้ ต่าของการซือ

: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์

: ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปั จจุบัน 0.0321%)

้ คืนหน่วยลงทุน
การรับซือ

: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

: ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปั จจุบัน 0.107%)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บ ร ้อยละ 1.213 ต่อปี (ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65)

การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน
การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออก

: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ื้ หรือผูถ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูซ
้ อ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(รวมVAT)

การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนเข ้า

: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบัน 0.375 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65)

้ คืน
มูลค่า/จานวนหน่วยลงทุนขัน
้ ต่าการรับซือ

: ไม่กาหนด

้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซือ

: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบัน ยกเว ้น)

มูลค่า/จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือขัน
้ ต่า

: 100 บาท / 10 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: ปั จจุบัน T+5 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank
และนาฝาก/นาส่งเช็ค T+5 สาหรับบัญชีธนาคารอืน
่
นอกเหนือจากทีร่ ะบุข ้างต ้น (รายละเอียดอาจมีการ
เปลีย
่ นแปลง)

้ ขาย โดยไม่นับรวม
T = วันทาการซือ
วันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออก

: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบัน ยกเว ้น)

การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนเข ้า

: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบัน 0.375 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

: 50 บาท ต่อ 1 รายการ (ปั จจุบัน 50 บาท ต่อ 1 รายการ)

ิ ของกองทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
ิ ทัง้ หมด หักด ้วยมูลค่าหนี้สน
ิ ทัง้ หมด
*มูลค่าทรัพย์สน
เว ้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ผลการดาเนินการในอดีต1 ข้อมูล ณ ว ันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) : Global Equity
Year to
Date
0.91%
-5.79%

60

50

KKP GINFRAEQ-H

ตัว วี้ ั

กองทุนรวม
ตัวชีว้ ัด3,6
ความผันผวน
ของผลการ
ดาเนินงาน2
ความผันผวน
ของตัวชีว้ ัด2

Cumulative return (%)

40
30

20
10
0

-10

3.42%
-2.82%

-1.88%
-6.87%

7.74%
0.87%

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้
กองทุน2
14.87%
8.54%

15.15%

20.47%

17.26%

14.84%

N/A

N/A

N/A

17.10%

17.77%

23.11%

20.35%

17.42%

N/A

N/A

N/A

20.91%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

5 ปี 2

10 ปี 2

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทน
ิ 4,5 (%ต่อปี )

-20
-30

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

กองทุนรวม

2563

2564

21.07% 19.35%

ตัวชีว้ ัด3,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12.44% 17.97%
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทาตามมาตรฐาน
ความผันผวน
การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ของผลการ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
24.67% 9.83%
2
% ต่อปี
ดาเนินงาน
3
ตัวชีว้ ัด : 95% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด ้วย
ความผันผวน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
31.55% 10.10%
่ งอัตราแลกเปลีย
ต ้นทุนการป้ องกันความเสีย
่ นเพือ
่ คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท
ของตัวชีว้ ัด
ณ วันทีค
่ านวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net
Total Return ปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ น เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค
่ านวณผลตอบแทน
4
ิ กองทุนรวมหรือวันทีเ่ ปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทน
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วันทีจ
่ ดทะเบียนทรัพย์สน
ิ จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทน
ิ แรกตัง้ แต่วันทีก
่ องทุ นรวม
ิ กองทุนรวมหรือวันทีเ่ ปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท ้ายของปี ปฏิทน
จดทะเบียนทรัพย์สน
ิ แรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ทเี่ ลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทน
ิ จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทน
ิ สุดท ้ายตัง้ แต่วันทาการสุดท ้ายของปี ปฏิทน
ิ ก่อนหน ้าจนถึงวันทีเ่ ลิกกองทุน
6
Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for a component of
any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any
kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast
or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its
affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties
(including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this
information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including,
without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)
1

ข้อมูลผลการดาเนินงานกลุม
่ กองทุน (AIMC Category Average)

Average Trailing Return (%)
AIMC Category
Global Equity

Average Calendar Year Return (%)

YTD

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

2017

2018

2019

2020

2021

-23.42

-1.58

-6.04

-22.81

4.23

3.78

3.59

13.12

-12.09

20.02

19.50

12.50

่ ง ผู ้ลงทุนควรทาความเข ้าใจลักษณะสินค ้า เงือ
่ งก่อนตัดสินใจลงทุน, ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
คาเตือน: การลงทุนมีความเสีย
่ นไขผลตอบแทน และความเสีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
ผลการดาเนินงานในอนาคต, กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ มีความเสีย
่ น กองทุนจะทาการป้ องกันความเสีย
่ นทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด, กองทุน
้ ขายล่วงหน ้า (Derivatives) เพือ
่ งมากกว่ากองทุนรวมทีล
หลักอาจลงทุนในสัญญาซือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการลงทุน ดังนัน
้ กองทุนจึงมีความเสีย
่ งทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง ผู ้ลงทุนควรมี
่ งของการลงทุนในสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน ้า และควรคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู ้ลงทุนเอง และผู ้ลงทุนสามารถยอมรับ
ความเข ้าใจเกีย
่ วกับความเสีย
่ งทีอ
้ วนส่วนข ้อมูลกองทุนรวม
ความเสีย
่ าจเกิดขึน
้ จากการลงทุนได ้, โปรดศึกษาคาเตือนทีส
่ าคัญอืน
่ ได ้ในหนังสือชีช
้ – ขายหน่วยลงทุน หรือขอร ับหน ังสือชีช
้ วน : บริษัทหลักทรัพย์จด
้ ที่ 17 ถนนสุขม
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อซือ
ั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชัน
ุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
้ คืนหน่วยลงทุนอืน
หรือ ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
่ ทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้
*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบต
ั ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์
KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND–HEDGED

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP GINFRAEQ-H
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนใน
กองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Lazard
Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัท
ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies)
ซึ่งจดทะเบียนหรือมีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานกํากับดูแล
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Lazard Asset Management Pacific Co.
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน เกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management/ Index tracking)
โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

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

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
Year to
Date
กองทุนรวม
0.91%
ตัวชี้วัด
-5.79%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
-23.42%
ความผันผวนของกองทุน
15.15%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
17.77%
3 ปี
กองทุนรวม
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 12 มีนาคม 2563
วันเริ่มต้น class
:
นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ (ตั้งแต่ 11 พ.ย.
62)
2. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61)
ดัชนีชี้วัด* :
(1) 95% ดัชนี MSCI World Core
Infrastructure USD Net Total Return
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(2) 5% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure
USD Net Total Return ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
* Source : MSCI (Notice to Investors: The
MSCI information may only be used for your
internal use), please see further details
regarding MSCI's section 4. Attribution and
Notices in "หมายเหตุดัชนีชี้วัด".

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3.42%
-2.82%
-1.58%
20.47%
23.11%

-1.88%
-6.87%
-6.04%
17.26%
20.35%

7.74%
0.87%
-22.81%
14.84%
17.42%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
14.87%
8.54%
N/A
17.10%
20.91%

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 GINFRAEQ-H
การขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

: ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน

: ทุกวันทําการ

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา

: 1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่ํา

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่า ภายใน 5 วันทําการ¹
:
ขายคืน
(ปัจจุบัน T+5)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1,000 บาท

หมายเหตุ ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+5 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+5 สําหรับบัญชี
ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การจัดการ
2.6750 %
1.0700 %
รวมค่าใช้จ่าย
4.8150 %
1.2130 %
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 มี.ค. 64 - 28 ก.พ. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
2.0000 %
0.375 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66
การรับซื้อคืน
2.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
2.0000 %
0.375 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
2.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 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 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเภททรัพย์สิน
หน่วยลงทุนต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
หน่วยลงทุนในประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

%NAV
95.94
2.50
1.37
0.89
-0.70

ชื่อทรัพย์สิน
%NAV
LAZARD GLOBAL LISTED
INFRASTRUCTURE EQUITY FUND 95.94
(LZGIUIA ID)

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
FX Hedging

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

-18.45%
94.69%

Sharpe Ratio

N/A

Alpha

N/A

Beta

0.69

Recovering Period
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

N/A
0.33 เท่า

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเทศ
IRELAND

%NAV
95.94

KKP GINFRAEQ-H
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)
ชื่อกองทุน
ISIN code
Bloomberg code

LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND
IE00B3X5FG30
LZGIUIA ID

หมายเหตุดัชนีชี้วัด: Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form

and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute
investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data
and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided
on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other
person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties
(including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular
purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect,
special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)
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
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A sub-fund of Lazard Global Active Funds PLC, a Dublin-based OEIC

This is a marketing communication. This is not a contractually binding document. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID
before making any final investment decisions.

Risk Rating

Fund Description
Lazard's Global Listed Infrastructure Equity Fund is an actively
managed portfolio that typically invests in equity securities of
infrastructure companies with a minimum market capitalization of
$250 million. The Fund uses a "Preferred Infrastructure"
philosophy that focuses primarily on equity securities of
companies that own physical infrastructure assets that meet
certain preferred criteria, such as revenue certainty, profitability
and longevity.

Share Class
NAV

$3.96

$1,716.49m

Base Fund Currency

£1,441.34m

1

2

3

4

5

Lower Risk
Potentially Lower Rewards

6

7

+

Higher Risk
Potentially Higher Rewards

Key Risks Related to the Fund
There is no capital guarantee or protection of the value of the
Fund. The value of your investment and the income from it can go
down as well as up and you may not get back the amount you
originally invested.
As the Fund invests on a global basis in Infrastructure Companies,
it may be less diversified than other funds investing in a broader
range of industries. Securities and instruments of Infrastructure
Companies may be more susceptible to adverse economic,
political or regulatory occurrences affecting their industries and
may be subject to a variety of factors that may adversely affect
their business or operations, including additional costs,
competition, regulatory implications and certain other factors.

Fund AUM
Class Currency

-

Key Risks Related to the Share Class
Your shares will be hedged with the aim of reducing the effect of
exchange rate fluctuations between their denominated currency
and the base currency of the Fund. This may not completely
eliminate currency risk and therefore, any residual risk may affect
the performance of your shares.
See "Risk Factors" in the UCITS' Prospectus and Fund
Supplement for more information about risks.

Performance Data
Past performance is not a reliable indicator of future results

Rolling Year Performance (%) *
(Annualised Return* in USD % p.a.)
12 Months ended 30 September
2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund

-1.7

14.8

-7.4

14.1

-0.2

25.0

10.6

10.9

19.1

-

MSCI World Core Infrastructure

-1.4

14.3

-4.5

20.5

3.7

10.7

13.1

5.4

18.0

-

Fund Performance (%)*
(Annualised Return* in USD % p.a.)
Periods ended November 2022
Cumulative

Annualised

1M

3M

YTD

1Y

3Y

5Y

S.I.

3Y

5Y

S.I.

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund

8.3

5.2

3.6

10.9

20.8

35.8

166.8

6.5

6.3

10.8

MSCI World Core Infrastructure

6.5

-1.4

-0.6

6.4

19.2

42.1

131.9

6.0

7.3

9.2

*Source: Morningstar, NAV to NAV Price, Net Income Reinvested, Net of Fees. The maximum initial subscription fee chargeable to the investor is 0% (i.e. USD 0 for an investment
of USD 1,000). Performance data for periods less than 1 year is illustrated on a cumulative growth basis. UK investors may be liable to taxation on the income from the fund,
depending upon their personal circumstances. The effect of taxation would have been to reduce the returns stated. The returns from your investment may be affected by changes in
the exchange rate. As at 30 June 2018 the benchmark was changed from the FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index to the MSCI World Core Infrastructure Index. Prior to
1 April 2015, the benchmark was the UBS Global 50/50 Infrastructure and Utilities Index.
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$100 Invested Over Five Years

Top 10 Holdings

160
145
130
115
100
85
Nov-17

Nov-18

Nov-19

Nov-20

Nov-21

Nov-22

Lazard Global Listed Infrastructure
MSCI World Core Infrastructure
Equity Fund (35.84%)
(42.14%)
Source: Morningstar, Cumulative Growth, NAV to NAV Price, Net of fees, Net Income
Reinvested to 30 November 2022 in USD.

Market Cap Breakdown Ex Cash

Stock

Country

Fund (%)

VINCI

France

8.0

Ferrovial

Spain

7.7

National Grid

United Kingdom

7.7

Norfolk Southern

United States

7.6

Snam

Italy

6.8

Pinnacle West

United States

4.6

CSX

United States

4.5

Terna

Italy

4.3

United Utilities

United Kingdom

4.3

Atlas Arteria

Australia

59.5

Number of Securities

26

Sector Breakdown Ex Cash

(%)

Fund (%)
47.5

50
41.1
40

32.9

31.5
30

18.9

20

4.0

Total

14.8

11.2
10

Index

Relative
Weight

19.5

Industrials

46.7

27.2

Utilities

43.0

41.7

1.3

Energy

7.1

17.8

-10.7

Telecommunications

3.3

0.0

3.3

Consumer Discretionary

0.0

0.1

-0.1

Real Estate

0.0

13.1

-13.1

2.2

0
>£50bn

£15bn to £50bn

£5bn to £15bn

Fund

<£5bn

Index

Region Breakdown Ex Cash

Characteristics - Equity
Fund (%)

Index

Relative
Weight

Continental Europe

42.3

10.9

31.4

North America

28.3

72.2

-43.9

United Kingdom

19.0

3.7

15.3

Asia ex Japan

10.4

8.9

1.5

Japan

0.0

4.3

-4.3

Technical Statistics‡
Fund

Index

Alpha (% p.a.)

0.83

-

Beta

0.95

-

Information Ratio

0.09

-

Sharpe Ratio

0.35

0.32

Tracking Error (% p.a.)

5.32

-

Volatility

16.66

16.64

‡Source: Morningstar. Technical statistics calculated three years to 30 November
2022. For the calculation of Sharpe ratio, the 3-month Libor rate has been used as the
reference interest rate.

2

Fund

Index

Active Share

79.0

P/E Ratio - Next 12 Months (%)

17.7

19.6

P/E Ratio - Trailing 12 months (%)

17.5

22.3

ROE (%)

11.6

11.6

Dividend Yield (%)

3.7

3.1

Price to Book Value Ratio

2.0

2.6

EPS Growth - Next 12 months (%)

-2.3

14.5
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Fund Information
To achieve over the long-term total returns

Settlement

comprising income and capital appreciation.

Subscriptions Settlement

T+3

Asset Class

Global Equity

Redemptions Settlement

T+3

Benchmark

MSCI World Core Infrastructure

Dealing Frequency

You can buy and sell shares in the Fund on

Management Company

Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd

any day on which the stock exchanges in

Fund Managers

Bertrand Cliquet + Team

London, New York and Sydney are open for

Fund Launch Date

27/02/2012

Fund Objective†

business.
Cut-off Time

15:00 T-0 IE Dublin

Share Class Launch Date

24/04/2013

Base Fund Currency

GBP

Identifiers

Class Currency

USD

ISIN

IE00B3X5FG30

Type

Accumulation

Sedol

B3X5FG3

SFDR Category

Article 8

Bloomberg

LZGIUIA ID

WKN

A1XDJB

Valoren

20710707

†There is no assurance that the Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund's
objectives or performance targets will be achieved.

Fees
Annual Management Fee

0.85%

Ongoing charges

1.05%

Max Subscription Fee

0.00%

Max Redemption Fee

2.00%

Minimum Investment Amount

10 000 GBP

Swing Pricing

Applicable

Glossary
Active Share measured as a percentage, active share is the degree of deviation
in holdings between a portfolio and its benchmark. Active share of a portfolio is
calculated as half the sum of the absolute active weights of all securities in a
portfolio and its benchmark. For portfolios without shorts, the statistic ranges
from 0% (index tracker) to 100% (no overlap with index). The higher the
number, the more “active” the manager is.

fees, professional fees, audit fees, custody fees and custody transaction fees. It
does not include any performance fee or portfolio transaction costs incurred
buying or selling assets for the fund. The Ongoing charges may vary from year
to year.

Alpha represents the return of a portfolio that is attributable to the
manager’s investment decisions.

Price to Book Value / Book Value per Share.

Beta measures a fund’s sensitivity to movements in the overall market.
EPS represents the fiscal period earnings per share (EPS) for the period.
Information ratio represents the value added by the manager (excess return)
divided by the tracking error.
The Ongoing Charges represent the ongoing costs to the fund from one year
to the next which includes but is not limited to the fund’s annual management

P/E Ratio/ Earnings Per Share (EPS).

Return on Equity (ROE) calculated by taking earnings per share of the company
and dividing it by the stock’s book value.
Sharpe ratio measures return in excess of the risk free rate for every unit of
risk taken.
Tracking error measures the volatility of the difference between a portfolio’s
performance and the benchmark.
Volatility is a measure of the fund’s returns in relation to its historic average.
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Contact Details
Dealing and Administration
Telephone: +353 1242 5421

Spain and Portugal
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, Sucursal en España
Paseo de la Castellana 140, Piso 10°, Letra E, 28046 Madrid
Telephone: + 34 91 419 77 61
Email: contact.es@lazard.com

Belgium and Luxembourg
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, Belgium Branch
326 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgium
Telephone: +32 2 626 15 30/ +32 2 626 15 31
Email: lfm_belgium@lazard.com

Switzerland and Liechtenstein
Lazard Asset Management Schweiz AG
Uraniastrasse 12, CH-8001 Zürich
Telephone: +41 43 / 88 86 480
Email: lfm.ch@lazard.com

France
Lazard Frères Gestion, S.A.S.
25 rue de Courcelles, 75008 Paris
Telephone : +33 1 44 13 01 79

United Arab Emirates – Dubai International Financial Center
Lazard Gulf Limited
Index Tower, Floor 10, Office 1008 - DIFC, Dubai, PO Box 506644
Telephone: +971 4 372 8250
Email: dubaimarketing@lazard.com

Website: lazardassetmanagement.com

Germany and Austria
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
Neue Mainzer Str. 75, 60311 Frankfurt am Main
Telephone: +49 69 / 50 60 60
Email: fondsinformationen@lazard.com
Italy
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
Via Dell’Orso 2, 20121 Milan
Telephone: + 39-02-8699-8611
Email: fondi@lazard.com

United Kingdom, Finland, Ireland, Denmark, Norway and Sweden
Lazard Asset Management Limited
50 Stratton Street, London W1J 8LL
Telephone: 0800 374 810
Email: contactuk@lazard.com
USA
Lazard Asset Management
30 Rockefeller Plaza - New York, NY - 10112
Telephone: 800-882-0011

Important Information
The Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund is a sub-fund of Lazard Global Active Funds plc, an open-ended investment company with variable capital structured as umbrella
funds with segregated liability between sub-funds incorporated with limited liability and is authorised and regulated as UCITS by the Central Bank of Ireland.
MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be
further redistributed or used as a basis for other indexes or any other securities or financial products. This report is not approved, reviewed or produced by MSCI.
All rights in the FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index (the “Index”) vest in FTSE International Limited (“FTSE”). “FTSE®” is a trademark of the London Stock Exchange
Group companies and is used by FTSE under license. The investment product has been developed solely by Lazard Asset Management Limited. The Index is calculated by FTSE or
its agent. FTSE and its licensors are not connected to and do not sponsor, advise, recommend, endorse or promote the investment product and do not accept any liability
whatsoever to any person arising out of (a) the use of, reliance on or any error in the Index or (b) investment in or operation of the investment product. FTSE makes no claim,
prediction, warranty or representation either as to the results to be obtained from the investment product or the suitability of the Index for the purpose to which it is being used by
Lazard Asset Management LLC.
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited is authorized and regulated in Ireland by the Central Bank of Ireland. Copies of the full Fund Prospectus, the relevant Key Investor Information
Document (KIID) and the most recent Report and Accounts are available in English, and other languages where appropriate at www.lazardassetmanagement.com. Investors and
potential investors should read and note the risk warnings in the Prospectus and relevant KIID. The fees and costs charged when issuing or repurchasing units or switching subfunds, as well as any minimum subscription amounts, are as detailed in the KIID.
The current document is provided for information purposes only. It should not be considered a recommendation or solicitation to purchase, retain or sell any particular security. Past
performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and you may not get back the amount you
invested. There can be no assurance that the Fund’s objectives or performance target will be achieved. Any investment is subject to fees, taxation and charges within the Fund and
the investor will receive less than the gross yield. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming
shares. Not for distribution in the United States, or to or for the account of US citizens or investors based in the US.
Please note that neither the Fund nor all share classes of the Fund are registered in every jurisdiction. Investment into the portfolio will not be accepted before the appropriate
registration is completed in the relevant jurisdiction.
Additional information by Jurisdiction:
United Kingdom, Finland, Ireland, Denmark, Norway and Sweden: The information is approved, on behalf of Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, by Lazard Asset
Management Limited, 50 Stratton Street, London W1J 8LL. Incorporated in England and Wales, registered number 525667. Lazard Asset Management Limited is authorised and
regulated by the Financial Conduct Authority.
Germany and Austria: Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, Neue Mainzer Strasse 75, 60311 Frankfurt am Main is authorized and regulated in Germany by the BaFin.
The Paying Agent in Germany is Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart. The Paying Agent in Austria is UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1,
1020 Vienna.
Belgium and Luxembourg: This information is provided by the Belgian Branch of Lazard Fund Managers Ireland Limited, at Blue Tower Louise, Avenue Louise 326, Brussels, 1050
Belgium. The Paying Agent and the Representative in Belgium for the registration and the receipt of requests for issuance or repurchase of units or for switching sub-funds is
Societe Generale Private Banking NV, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent, Belgium. This is a marketing document suitable for professional investors only in Belgium.
France: Any person requiring information in relation to the Fund mentioned in this document is required to consult the KIID which is available on request from Lazard Frères Gestion
SAS. The information contained in this document has not been independently verified or audited by the statutory auditors of the UCITS(s) concerned. This information is provided by
Lazard Frères Gestion SAS , 25, rue de Courcelles 75 008 Paris. This is a marketing document suitable for professional investors only in France.
Italy: This information is provided by the Italian branch of Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH. Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, Via Dell’Orso 2 - 20121
Milan is authorized and regulated in Germany by the BaFin. Not all share classes of the relevant sub-fund are registered for marketing in Italy and target institutional investors only.
Subscriptions may only be based on the current prospectus. The Paying Agent for the funds are BNP Paribas Securities Services, Piazza Lina Bo Bardi, 3, 20124 Milano, and Allfunds
Bank SA, Milan Branch, Via Santa Margherita 7, 20121, Milano.
Netherlands: This information is provided by the Dutch Branch of Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, which is registered in the Dutch register held with the Dutch Authority for
the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten).
Spain and Portugal: This information is provided by the Spanish Branch of Lazard Fund Managers Ireland Limited, at Paseo de la Castellana 140, Piso 100, Letra E, 28046 Madrid
and registered with the National Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores or CNMV) under registration number 18. The Lazard Global Listed
Infrastructure Equity Fund is a Foreign Collective Investment Scheme registered with the CNMV under registration number 1376.
Andorra: For Andorran licensed financial entities only. This information is provided by the Spanish Branch of Lazard Fund Managers Ireland Limited, at Paseo de la Castellana 140,
Piso 100, Letra E, 28046 Madrid and registered with the National Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores or CNMV) under registration number
18. This information is approved by Lazard Asset Management Limited (LAML). LAML and the Fund are not regulated or authorised by or registered in the official registers of the
Andorran regulator (AFA) and thus the Shares of the Fund may not be offered or sold in Andorra through active marketing activities. Any orders transmitted by an Andorran licensed
financial entity for the acquisition of Shares of the Fund and/or any marketing materials related to the Fund are provided in response to an unsolicited approach from the investor.
Switzerland & Liechtenstein: Lazard Asset Management Schweiz AG: The domicile of the Fund is Ireland. The Representative in Switzerland is ACOLIN Fund Services AG,
Leutschenbachstrasse 50, CH - 8050 Zurich. The Paying Agent is NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, P.O. Box, CH-8024 Zurich, while the paying agent in Liechtenstein is LGT
Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz. Please take all information from our website, the Swiss Representative or from www.fundinfo.com. The Prospectus, the Constitution
Documents, the Key Investor Information Document (KIID) as well as the semi-annual and annual reports may be obtained free of charge at the registered office of the Swiss
Representative. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming shares. Not all share classes of the
respective sub-fund are registered for distribution in Liechtenstein and are aimed exclusively at institutional investors. Subscriptions may only be made on the basis of the current
prospectus.
Dubai: Issued and approved by Lazard Gulf Limited, Index Tower, Floor 10 Office 1008 DIFC, PO Box 506644, Dubai, United Arab Emirates. Registered in Dubai International
Financial Centre 0467. Authorised and regulated by the Dubai Financial Services Authority to deal with Professional Clients only.

