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กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ (หน่วยลงทุนชนิดทัว่ ไป)
KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND-HEDGED : KKP GINFRAEQ-H
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมจึงมีความเสี่ยงที่ผลงทุ
ู้
นอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก
Fund Fact Sheet ข้อ มูล ณ ว ันที่ 30 มิถุนายน 2565

Anti-corruption Progress Indicator : ได้ร ับการร ับรอง CAC*
ประเภทของกองทุน รวม : กองทุน รวมหน่ว ยลงทุน ที่เน ้นลงทุน ใ นหน่วยลงทุน ของกองทุน รวมในต่างประเทศ
เพียงกองทุน เดียว (Feeder Fund)
ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษ ัทจ ัดการลงทุน (AIMC) : Global Equity
ว ัตถุประสงค์ของกองทุน
เพื่อเป็ นทางเลือกในการลงทุน ระยะยาวของผู ้ลงทุน ที่ตองการกระจายการลงทุ
้
นไปลงทุนในตราสารทุ น ต่า งปร ะเ ทศ
โดยกองทุน จะเน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หลักเพียงกองทุน เดียว โดยเฉลียรอบปีบั
่
ญชีไม่ต ่ากว่าร ้อยละ 8 0
ของ NAV โดยกองทุน หลักเนนลงทุ
้
น ในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข ้องกับตราสารทุน ของบริ ษัท ที่ ด าเ นิน ธุ รกิ จ
เกี่ยวกับ โครงการสาธารณูปโภคพื้น ฐาน (Infrastructure Companies) เป็ นหลัก
นโยบายการลงทุน
• กองทุน มีน โยบายเน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน รวมในต่างประเทศเพียงกองทุน เดียว คือ L az ard G l ob al
Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุน หลัก) โดยเฉลียในรอบปีบั
่
ญชีไม่น ้อยกว่ าร ้อ ยละ 8 0 ข องมู ลค่า
ทรัพย์สิน สุทธิข องกองทุน รวม เพื่อเป็ นทางเลือก ในการลงทุนของผู ้ลงทุนที่ต ้องการกระจายการลงทุนไปในตราสาร
ทุน ต่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในตราสารทุน หรือตราสารที่เกี่ยวของกั
้ บ ตราสารทุนของบริ ษัท ที่ ด าเนิ นธุ รกิ จ
เกี่ยวกับ โครงการสาธารณูปโภคพื้น ฐาน (Infrastructure Companies) เป็ นหลัก
• กองทุน อาจพิจารณาลงทุน ในหรือมีไ ว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน ้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedgin g )
ด ้าน อั ตราแล กเ ปลี่ ยน เงิ นต ราต่างปร ะเทศ เพื่ อป้ องกัน ความเสี่ย งด ้าน อัต ราแล กเป ลี่ ยน เกือ บทั้ งห มด
โดยไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 90 ของมูล ค่าเงิน ลงทุน ในต่างประเทศ แต่กองทุน จะไม่ล งทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน ้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการบริหารจัด การลงทุน (Efficient portfolio management)
(กองทุน สามารถลงทุน ในทรัพย์สิน อื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุน ของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ใน
รายละเอียดโครงการจัด การกองทุน และหนังสือชี้ช วนส่วนขอมู
้ ล โครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม
https://am.kkpfg.com)

EQ
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ท ี่ไ ม่มีความซ ับซ้อ น (plain product)
ล ักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนท วั่ ไป

2559

ส ัดส่วนการลงทุน (% NAV)
มูล ค่าทรัพย์สิน สุทธิ
มูล ค่าหน่วยลงทุน

2,001.39 ล ้านบาท
14.3281 บาท

Download
Summary Prospectus

นโยบายการลงทุน ของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุน หลัก)
- กองทุน หลักเนนลงทุ
้
น ในตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยวข ้องกับตราสารทุน เป็ นหลัก โดยสามารถกระจายการลงทุนได ้
ทั่วโลก ตราสารที่กองทุนสามารถลงทุน ได ้เช่น หุ ้นสามัญและหุ ้นบุริมสิทธิ ตราสารแสดงสิท ธิ การฝ ากห ลัก ทรั พย์
ต่างประเทศ (Depository receipts) ของบริษ ัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้น ฐาน (Infrastructure
Companies) ซึ่งจดทะเบียนหรือมีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต ่าง ๆ ที่มีหน่วยงานกากับดูแล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีน โยบายการจ่ายเงิน ปัน ผล
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
• กองทุน นี้มี ระดั บค วามเสี่ย งใน ระ ดับ 6 (เสี่ย งสูง ) ห ากพิ จาร ณาตามค าแน ะน าเรื่อ งการจั ดสร รการล งทุ น
(Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับ ผูลงทุ
้ น ที่รับความเสี่ยงได ้ตังแต่ระดับสู
้
งมาก และมุ่งเนนผลตอบแทนในระยะ
้
ยาว จากการการกระจายการ ลงทุน ไปในตราสารทุน ต่า งประเทศโดยเป็ นการลงทุ นในตราสารทุน หรือตราสาร
ที่เกี่ยวข ้องกับ ตราสารทุน ข องบริษ ัทที่ด าเนิน ธุรกิจเกี่ ยวกับ โครงการสาธารณูป โภคพื้น ฐาน ( Infrastructure
Companies) เป็ นหลัก โดยสามารถลงทุน ระยะยาวได ้ และรับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกั
้ บ การลงทุ น ใน ตราสาร ทุ น
ของบริษ ัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) ในต่างประเทศ ได ้
ทั้งนี้ผ ู ้ลงทุน สามารถลงทุน ในกองทุน KKP GINFRAEQ เพื่อเป็ นส่วนประกอบหนึงของการจัดสรรการลงทุ
่
น (ass et
allocation) ที่สอด คล ้องกับ การ ประเมิ นความเหมาะ สมในการลงทุ นของผู ้ลงทุ น โดยผู ้ลงทุ นต ้องมี ความรู ้
ความเข ้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข ้องกับกองทุนนี้และกองทุน หลักได ้
• ผู ้ลงทุน ควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว โดยผู ้ลงทุนในกองทุนนี้ยอมรับและเขาใจความผันผวนของเงิ
้
น ลงทุน
และผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได ้
อายุโครงการ
จ านวนเงินทุนของโครงการ
ว ันที่จ ดทะเบียนกองทุน
บริษ ัทจ ัดการและนายทะเบียน
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์

:
:
:
:
:

ไม่กาหนด
2,000 ล ้านบาท
12 มีน าคม 2563
บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัทร จากัด
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

หน่วยลงทุน ต่างประเทศ 98.73%
หน่วยลงทุน ในประเทศ 2.53%

เงินฝาก,บัต รเงินฝาก

1.24%

สิน ทรัพย์และหนี้ส ินอืน
่ -0.35%
สัญญาซือขายล่
้
วงหน ้า -2.15%

ข้อ มูลการลงทุนทีกองทุนไปลงทุน
่
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND
(LZGIUIA ID)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ที่ https://am.kkpfg.com

ปัจ จ ัยความเสี่ยงทีส
่ าคัญ
ความเสี่ ยงจากตล าด (Market Risk), ความเ สี่ยงจากธุร กิจ ของผู ้ออกตร าสาร (Business Risk), การล งทุ น
ในต่างประเทศ (Country and Political Risk), ความเสี่ยงจากข ้อจากัดการน าเงินลงทุน กลับประเทศ (Repatriation Risk),
อัต ราแลกเปลียนเงิ
่
น (Exchange Rate Risk), การเข ้าทาสัญญาซื้อขายล่ว งห น ้า (Deriva ti ve), ด ้า นสภาพคล่อ ง
ของตราสาร (Liquidity Risk), ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk), ความเสี่ยงด ้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterpa rt y
Risk)
ปัจ จ ัยความเสี่ยงทีส
่ าคัญของกองทุนหลกั
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุน (Concentration risk), ความเสี่ยงที่เกี่ยวข ้องกับบริษ ัทที่ด าเนินธุรกิ จเ กี่ ยวกั บ
โครงการสาธารณูปโภคพื้น ฐาน (Infrastructure Companies), ความเสี่ยงจากการบริหารเชิงรุก (Active Ma nag emen t
Risk), ความเสี่ยงเกี่ยวกับ สภาพคล่อง (Liquidity Risks), ความเสี่ยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและสภาวะ ตลาด (Gl ob al
Economic and Market Conditions), ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผัน ผวนของอั ตราแลกเป ลี่ย นเงิ นตร าต่า งประ เทศ
(Exchange Rate Fluctuations; Currency Considerations)
คุณ สามารถดูข ้อมูล เพิ่มเติมได ้ที่ https://am.kkpfg.com
คาเตือน
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู ้ลงทุนควรทาความเข ้าใจลักษณะสินค ้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน
• ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได ้เป็ นสิ่งยืนยันถึ งผลการด าเนินงานในอนาคต
• กองทุ นมี การล งทุ นในต่ างประเทศ ซึ่ งมี ความเสี่ ยงจากอั ตราแล กเปลี่ ยน กองทุ น จะท าการป้ องกั นความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/หรือเกือบทั้ งหมด
• กองทุ นหลั กอาจลงทุ นในสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน ้า (Derivatives) เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการลงทุ น ดั งนั้ น กองทุ น
จึงมี ความเสี่ยงมากกว่ ากองทุ นรวมที่ ลงทุน ในหลั กทรัพย์อ ้างอิ งโดยตรง ผู ้ลงทุ นควรมี ความเข ้าใจเกี่ ยวกับ ความเสี่ ยงของ
การลงทุ นในสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน ้า และควรค านึ งถึ งประสบการณ์ การลงทุ น วัต ถุ ประสงค์ การลงทุ น ฐานะการเงิ น
ของผู ้ลงทุนเอง และผู ้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได ้
• ผลตอบแทนและผลการด าเนิ นงานจากการซื้ อกรมธรรม์ ประกั นชี วิต ควบการลงทุ น อาจมีค วามแตกต่ างกับ การซื้ อหน่วย
ลงทุ นของกองทุ นนี้ เพี ยงอย่ างเดียว เนื่องจากการคิ ดค่าใช ้จ่ายและค่ าธรรมเนี ยมที่แตกต่ างกั น หรื อ เงื่อนไขที่ บริ ษั ท
จัดการ และบริษ ัทประกันชีวิตกาหนด
• ผู ้ลงทุ นควรศึ กษารายละเอี ยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ ประกั นชีวิ ตควบการลงทุน ก่ อนการตั ดสิ นใจลงทุ น
ทั้งนี้การซื้ อขายกรมธรรม์ ประกัน ชี วิต ควบหน่ วยลงทุ นอาจมี ข ้อก าหนด และวิธี ปฏิบ ั ติ ที่ แตกต่างไปจากการซื้ อขาย
กองทุนเพียงอย่ างเดียว
• กรณีผ ู ้ลงทุ นที่ซื้ อกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิตควบการลงทุ นจะได ้รับเงินค่าขายคื นหน่ วยลงทุนจากบริษ ั ทประกันชี วิตภายใน 5
วันท าการนั บแต่ วัน ค านวณมู ลค่ าทรัพย์สิ นสุ ทธิ มู ลค่ าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน หรือราคารับ ซื้อคืน หน่วย
ลงทุ นของวั นท าการรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากั บ
ตลาดทุ น และ/หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็ นชอบให ้ด าเนิน การเป็ น
อย่างอื่ นได ้ โดยมีวิ ธีการช าระเงิ นค่าขายคืน หน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามที่บริ ษัทประกันชี วิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ ประกั น
ชีวิตควบหน่วยลงทุน
• โปรดศึกษาค าเตือนที่สาคัญอื่นได ้ในหนังสือชี้ชวนส่ วนข ้อมูล กองทุนรวม

%
NAV
98.73
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กาหนดการซื้อ -ขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็
่
บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สินของกองทุน*) (รวมVAT)

การเสนอขายหน่วยลงทุน

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมการจัด การ

: ไม่เกิน 2.675% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 1.07%)

มูล ค่าขั้น ต ่าของการซื้อหน่วยลงทุน

: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์

: ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.0321%)

การรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

: ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.107%)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่ าใช ้จ่ ายทั้ งหมดที่ เรี ยกเก็บ ร ้อยละ 1.123 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซอหรื
ื้
อผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อ ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(รวมVAT)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 65)

มูลค่า/จานวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าการรับซื้อคืน

: ไม่กาหนด

ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน

: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)

มูล ค่า/จานวนหน่วยลงทุน คงเหลือขั้นต ่า

: 100 บาท / 10 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน

: ปัจจุบ ัน T+5 เฉพาะบัญชีรับ เงิน ค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank
T = วัน ทาการซื้อขาย โดยไม่น ับ รวม
และน าฝาก/น าส่งเช็ค T+5 สาหรับ บัญชีธนาคารอื่น
วัน หยุด ประเทศไทยและวัน หยุด ต่างประเทศ
นอกเหนือจากที่ระบุข ้างต ้น (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง)
ระยะเวลาการรับ เงิน ค่าขายคืน

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก

: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า

: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบ ัน ยกเว้น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 65)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

: 50 บาท ต่อ 1 รายการ (ปัจจุบ ัน 50 บาท ต่อ 1 รายการ)

*มูล ค่าทรัพย์สิน ของกองทุน หมายถึง มูล ค่าทรัพย์สิน ทั้งหมด หักด ้วยมูล ค่าหนี้สิน ทั้งหมด
เว้นแต่ค ่าธรรมเนียมการจัด การ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ผลการดาเนินการในอดีต1 ข้อ มูล ณ ว ันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประเภทกองทุน ตามสมาคมบริษ ัทจัด การลงทุน (AIMC) : Global Equity
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KKP GINFRAEQ-H

กองทุน รวม
ตัวชี้วัด 3
ความผัน ผวน
ของผลการ
ด าเนิน งาน2
ความผัน ผวน
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15.36% 13.11%
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3 เดือ น

6 เดือ น

1 ปี 2

3 ปี 2

5 ปี 2

10 ปี 2

ผลการด าเนิน งานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)

-30

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

กองทุน รวม
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
21.07% 19.35%
เอกสารการวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมฉบับนี้ ไดจั้ ด ทาตามมาตรฐาน
การวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมของสมาคมบริษ ัทจัด การลงทุน
ตัวชี้วัด 3
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12.44% 17.97%
2
% ต่อปี
ความผั
น
ผวน
3
ตัวชี้วัด : 95% ดัช นี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับ ด ้วย ของผลการ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
24.67% 9.83%
ต ้นทุน การป้องกัน ความเสี่ยงอัต ราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็ นสกุล เงิน บาท
ด าเนิน งาน
ณ วัน ที่ค านวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net
ความผัน ผวน
Total Return ปรับ ด ้วยอัต ราแลกเปลียน
่ เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็ นสกุล เงิน บาท
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
31.55% 10.10%
ของตัวชี้วัด
ณ วัน ที่ค านวณผลตอบแทน
4
หากกองทุน รวมมีผ ลการด าเนิน งานตั้งแต่วัน ที่จดทะเบียนทรัพย์สิน กองทุน รวมหรือวัน ที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน ไม่ครบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีป ฏิทิน แรกตังแต่
้
วัน ที่กองทุ น รวม
จดทะเบียนทรัพย์สิน กองทุน รวมหรือวัน ที่เปิด เสนอขายชนิดหน่วยลงทุน จนถึงวัน ทาการสุด ท้ายของปีป ฏิทิน แรก
5 หากกองทุน รวมมีผ ลการด าเนิน งานในปีที่เลิกกองทุน ไม่ครบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีป ฏิทิน สุดท้ายตั้งแต่วัน ทาการสุด ท้ายของปีป ฏิทิน ก่อนหน ้าจนถึงวัน ที่เลิกกองทุน
1

ข้อ มูลผลการดาเนินงานกลุ่มกองทุน (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

-25.25

-17.84

-25.25

-23.95

4.27

4.17

3.61

13.12

-12.09

20.02

19.50

12.50

คาเตือ น: การลงทุน มีค วามเสี่ยง ผู ้ลงทุ นควร ทาความเข ้าใจลัก ษณะสิ นค ้า เ งื่อนไ ขผลต อบแทน แล ะความเสี่ยงก่ อนตัด สิน ใจ ลงทุน , ผลการด าเ นิน งาน ในอดี ตของกองทุ นรวมมิ ได ้เป็ นสิ่งยืน ยัน ถึ ง
ผลการด าเนิน งานใ นอน าคต , กองทุน มี การล งทุน ในต่ างป ระเทศ ซึ่ง มีค วามเสี่ ยงจากอัต ราแล กเป ลี่ยน กองทุน จ ะทาการป้ องกั นความเสี่ ยงจากอัต ราแล กเป ลี่ยน ทั้งห มด/ห รือเ กือบทั้ งหมด, กองทุ น
หลั กอาจล งทุน ใน สัญ ญาซื้อ ขายล่ว งห น ้า (Derivatives) เพื่ อเ พิ่มป ระ สิท ธิภ าพใ นการล งทุ น ดั งนั้ น กองทุน จึงมี ความเ สี่ยงมากกว่ ากองทุ นรวมที่ ลงทุน ในห ลัก ทรั พย์ อ้างอิงโดยตรง ผู ้ล งทุ นค วร มี
ความเข ้าใจเ กี่ยวกับ ค วามเสี่ย งของการลงทุน ใ นสั ญญาซื้อ ขายล่วงหน ้า แล ะควรค านึงถึ งป ระสบ การณ์ก ารล งทุน วัต ถุป ระสงค์ก ารล งทุน ฐ านะการเงิ นข องผู ้ล งทุ นเอง และผู ้ล งทุ นสามารถยอมรั บ
ความเสี่ยงที่อาจเ กิด ขึ้น จากการลงทุน ได ,้ โปรดศึกษาค าเตือนที่สาคัญอื่น ได ้ในหนังสื อชี้ช วน ส่วนข ้อมูล กองทุน รวม
สถานที่ติดต่อ ซื้อ – ขายหน่วยลงทุน หรือ ขอร ับหนังสือ ชี้ช วน : บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัทร จากัด 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น ที่ 17 ถนนสุข ุมวิท 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
หรือ ผู ้สนับ สนุน การขายหรือรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน อื่น ที่ไ ด ้รับ การ แต่งตั้ง
*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบ ัต ิข องภาคเ อกชนไทยในการต่อต ้าน การ ทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อินฟรำสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์
KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND-HEDGED
(KKP GINFRAEQ-H FUND)
(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป: KKP GINFRAEQ-H)
กองทุนรวมตรำสำรทุน
กองทุนรวม Feeder Fund
กองทุนรวมทีม่ ีนโยบำยเปิ ดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภำยใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จากัดมีดชั นีชีว้ ดั การต่อต้านคอร์รปั ชั่น
ในระดับ : ได้รบั การรับรอง CAC*

กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรม
จึงมีควำมเสี่ยงทีผ่ ู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก
คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอืน่ ๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Lazard Global Listed
Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
กองทุนรวม เพื่อเป็ นทางเลือกในการลงทุนของผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนต่างประเทศโดยเป็ นการ
ลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกั บโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
(Infrastructure Companies) เป็ นหลัก
- สาหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงิน ฝาก ตลอดจนหลัก ทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สิน อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทัง้ ใน และ/หรือต่างประเทศ
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชี
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทัง้ นี ้ กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุน
อื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
- ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง
(Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเกือบทัง้ หมด โดยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทาให้ผลู้ งทุนได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้ นอกจากนี ้ การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจ
มีตน้ ทุน ซึง่ ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุการณ์อ่ืนใดที่เกิดจาก
สาเหตุหรือปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณีท่ีตลาดมีความผิดปกติ กองทุนอาจดารงสัดส่วนการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็ นการชั่วคราวได้ แต่กองทุนจะไม่
ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management)
- กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
- กองทุนอาจทาธุรกรรมการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน
(Fund of Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมา
เป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้
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เป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนโดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง
บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนการดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีขอ้ มูล
เรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ใน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทัง้ หมดเพิ่มเติม
https://am.kkpfg.com)
วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก)
วัตถุประสงค์การลงทุน
กองทุน มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวทั้งในรู ป กระแสเงิน สดระหว่างทาง
และการเพิ่มขึน้ ของเงินลงทุน (Income and capital appreciation)
นโยบายการลงทุน
กองทุน หลัก จะด าเนิ น การเพื่ อให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ในการลงทุน โดยเน้น ลงทุน ในตราสารทุน และตราสารที่
เกี่ยวข้องกับตราสารทุนเป็ นหลัก โดยสามารถกระจายการลงทุนได้ท่วั โลก ตราสารที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เช่น หุน้ สามัญ
และหุน้ บุรมิ สิทธิ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository receipts) ของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
โครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (Infrastructure Companies) ซึ่งจดทะเบียนหรือมีการซือ้ ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ
ที่มีหน่วยงานกากับดูแล
เพื่ อ ให้ผู้จั ด การกองทุ น มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการกระจายการลงทุ น ในบริษั ท ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ โครงการ
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานได้ท่ วั โลก ผูล้ งทุนควรตระหนักว่ากองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตลาดประเทศเกิดใหม่มากกว่าร้อย
ละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (ประเทศในตลาดเกิดใหม่ดงั กล่ าวที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี MSCI Emerging
Markets Index) เมื่ อ มี โอกาสในการลงทุน ในตลาดดัง กล่าว ที่ ส อดคล้อ งกับ นโยบายการลงทุน ของกองทุน หลัก ทั้ง นี ้
การลงทุนในหลักทรัพย์ท่จี ดทะเบียนหรือซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศรัสเซีย ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะไม่เกินร้อยละ 5
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และจะลงทุนเฉพาะหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนหรือซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์มอสโก
เท่านัน้
กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable securities) ซึ่งรวมถึงการใช้ตราสารอนุพันธ์ทาง
การเงิน เพื่อการป้องกันความเสี่ยง เช่น ป้ องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหรืออัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือใช้
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management purposes)
เพื่อลดความเสี่ยง ลดค่าใช้จ่าย หรือเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้กรอบระดับความเสี่ยงของกองทุนหลัก
ผู้ลงทุนโปรดศึกษำนโยบำยกำรลงทุน และปั จจัยควำมเสี่ยงของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ข้อมูลเพิม่ เติม”
ในส่วนท้ำยของเอกสำรฉบับนี้
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คุณสำมำรถศึกษำข้อมูลกองทุนหลักได้จำก https://www.lazardassetmanagement.com
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
- กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี ้ เฮดจ์ มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive management) อย่างไรก็ตาม ผลการดาเนินงานของ กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี ้
เฮดจ์ อาจแตกต่างจากกองทุนหลัก และอาจทาให้มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ม่ได้เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากปั จจัยด้านต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ปริมาณการซือ้ ขายของผูล้ งทุน และ การป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการดารงทรัพย์สินบางส่วนเพื่อเป็ นสภาพคล่องของกองทุน เป็ นต้น
- ทัง้ นี ้ กองทุนหลัก คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active
management)

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
•

กองทุนนีม้ ีระดับความเสี่ยงในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุน
ต่างประเทศโดยเป็ นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการ
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (Infrastructure Companies) เป็ นหลัก โดยสามารถลงทุนระยะยาวได้ และรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในตราสารทุนของบริษั ทที่ ดาเนิน ธุรกิจเกี่ ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื น้ ฐาน (Infrastructure Companies)
ในต่างประเทศได้

•

ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนีแ้ บบระยะยาว โดยผูล้ งทุนในกองทุนนีย้ อมรับและเข้าใจความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทน
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร?
•
•

ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลงทุนในระยะสัน้ หรือผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
ผูล้ งทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลักได้

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
•
•

อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?

•

•

•

•
•

•

•

คำเตือนทีส่ ำคัญ
กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี ้ เฮดจ์ เป็ นกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (จัดตัง้ ในรูป
Feeder Fund โดยจะเน้ น ลงทุ น ในกองทุ น ต่ า งประเทศ (กองทุ น หลั ก หรื อ Master Fund) เพี ย งกองทุ น เดี ย ว)
กองทุนไม่ได้เป็ นกองทุนที่คมุ้ ครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมื อง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบีย้ และความเสี่ยงที่ เกี่ ยวข้องกับกฎหมายภาษี อากร
ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการควบคุม
อัต ราแลกเปลี่ ย นและการเข้า -ออกของเงิน ลงทุน หรือ กฎหมายหรือ ข้อ ก าหนดอื่น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงิน ฝื ด
หรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจากัดของความคุม้ ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็ นต้น
กองทุนหลักเป็ นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
โครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน จึงมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุน (Concentration risk) และมีความเสี่ยง
สูงกว่า รวมถึงมีความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
โดยปั จ จัย ลบทางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง กฎระเบี ย บต่ อ อุต สาหกรรมนี ้ อาจส่ ง ผลกระทบในทางลบกับ หลัก ทรัพ ย์
และตราสารของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน ได้มากกว่าหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมอื่น
ซึง่ รวมถึงการเพิ่มขึน้ ของต้นทุนค่าใช้จ่าย การแข่งขัน กฎระเบียบ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ดังนัน้ กองทุนจึงมี
ความ เสี่ ย งม ากกว่ า กองทุ น รวมที่ ลงทุ น ใน หลั ก ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง โดยตรง ผู้ ล งทุ น ควรมี ความ เข้ า ใจเกี่ ยว
กับความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และควรคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน
ฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง และผูล้ งทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
ผูล้ งทุน โปรดศึกษานโยบายการลงทุน และปั จจัยความเสี่ยงของกองทุน หลัก เพิ่ มเติม ได้ในหัวข้อ “ข้อมูลเพิ่ม เติม ”
ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี ้
กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี ้ เฮดจ์ จะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้ า น อั ต ราแลก เป ลี่ ย น เกื อบ ทั้ ง ห ม ด คื อ ไม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 90 ของมู ล ค่ าเงิ น ลงทุ น ใน ต่ างป ระเท ศ
กองทุน จึงอาจมี ค วามเสี่ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ย นในส่วนที่ ไม่ ได้ท าการป้อ งกัน ความเสี่ ย งไว้ ซึ่งอาจท าให้ผู้ล งทุน
ได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี ้ การทาธุรกรรมป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีตน้ ทุน ซึง่ ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้
ผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี ้ เฮดจ์ จะขึน้ อยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน
ดังนัน้ หากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รบั ผลกระทบในทางลบจากปั จจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี ้ ผูล้ งทุนอาจมีโอกาสได้รบั เงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริม่ แรก
ข้อ มู ล ณ 30 ธั น วาคม 2564 กองทุ น ต่ า งประเทศ (กองทุ น Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund)
มีการลงทุนในตราสารในทวีปยุโรป ในสัดส่วน 50.6% และทวีปอเมริกาเหนือ ในสัดส่วน 20.5% ดังนั้น หากผูล้ งทุน
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พิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทัง้ หมดของผูล้ งทุน จะทาให้การลงทุน
มี ก ารกระจุก ตัว ในประเทศนั้น ๆ ก็ ค วรพิ จ ารณากระจายความเสี่ ย งของพอร์ต การลงทุน โดยรวมของตนเองด้ว ย
(www.lazardassetmanagement.com)
เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดท าการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับ
วัน หยุดท าการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่ อการส่งค าสั่งซือ้ /ขายคืน /สับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุน และ/หรือ
ระยะเวลาในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วย/ผูล้ งทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผูล้ งทุนควรลงทุนใน กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี ้ เฮดจ์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนี ้
เหมาะสมกับ วัต ถุป ระสงค์ การลงทุ น ของผู้ล งทุ น และผู้ล งทุ น ยอมรับ ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ จากการลงทุ น ได้
และโปรดศึกษาคาเตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุน
เว้น แต่บริษัท จัดการจะอนุญ าตเป็ นอย่างอื่น บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิ ท่ี จะไม่รบั เปิ ดบัญ ชีกองทุน เพื่อเป็ น ลูกค้า
ในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยการไม่รบั เปิ ด
บัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ สานักงานผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่น ใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน ที่ได้เปิ ดบัญ ชีกองทุน ไว้กับ
บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
บริษัท จัดการและหรือผู้สนับสนุน การขาย และรับซือ้ คืน หน่ วยลงทุนที่ บริษั ท จัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล
เอกสาร หลัก ฐาน เพิ่ ม เติ ม จากผู้ส นใจลงทุ น หรือ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน หรือ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ผู้ล งทุ น
ตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่ มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุน
ไปแล้ว ทั้งนี ้ เพื่ อให้เป็ น ไปตามกฎหมายการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ของประเทศไทยและประเทศอื่น
ที่ เกี่ ย วข้อ ง และ/หรือ แนวปฏิ บัติ ภ ายในของ บริษั ท จัด การหรือ ของหน่ วยงาน/องค์ก รที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กองทุน หลัก
หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอานาจ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการ
และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ ตอ้ งทาความรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC)
และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
มี ห น้า ที่ แ จ้ง การเปลี่ ย นแปลงข้อ มูล เกี่ ย วกับ การรู จ้ ัก ตัว ตนของลูก ค้า (KYC) และการพิ สูจ น์ท ราบลูก ค้า (CDD)
ให้บ ริษั ท จัด การ และ/หรือ ผู้ส นับ สนุน การขายและรับ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุน ทราบ ตามแนวทางปฏิ บัติ ข องกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจาเป็ นต้อง
ดาเนินการตามกฎหมาย ครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวน
ข้อ มูล ลูก ค้า ให้เป็ น ปั จ จุบัน เป็ น ระยะ ๆ รวมทั้ง การด าเนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การฟอกเงิ น
กาหนดแนวทาง
ในกรณี ท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษั ท จั ด การอาจใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการเลิ ก กองทุ น รวม และอาจยกเลิ ก ค าสั่ง ซื ้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ด้รับ ไว้แ ล้ว
หรือ หยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้

• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund)

ตามอัต ราส่วนที่ บ ริ ษั ท จัด การก าหนด ดังนั้น บริษั ท จัด การจะจัด ให้มี ระบบงานที่ ป้อ งกัน ธุ รกรรมที่ อ าจก่ อ ให้เกิ ด
ความขั ด แย้ง ทางผลประโยชน์ อั น อาจเกิ ด จากนโยบายการลงทุ น ที่ เปิ ดให้มี ก ารลงทุ น ในกองทุ น รวมภายใต้
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การบริห ารจัด การของบริษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุ น เดี ย วกัน เพื่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์สูง สุด แก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
ของทัง้ กองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ท่ี
https://am.kkpfg.com
ในกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรเปิ ดให้บริกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
• ผลตอบแทนและผลการด าเนิ น งานจากการซื ้อ กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ควบการลงทุ น อาจมี ค วามแตกต่ า ง
กับ การซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน นี ้เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เนื่ อ งจากการคิ ด ค่ าใช้จ่ า ยและค่ า ธรรมเนี ย มที่ แ ตกต่ า งกัน
หรือเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด
• ผูล้ งทุนสามารถลงทุนในกองทุนนีใ้ นรู ปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้
โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีขอ้ กาหนด และวิธี
ปฏิบตั ิท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
• กรณี ผลู้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน
5 วัน ท าการนับ แต่ วัน ค านวณมูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุน ราคาขายหน่ ว ยลงทุน หรือ ราคารับ ซื อ้ คื น
หน่วยลงทุนของวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็นชอบให้ดาเนินการ
เป็ นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
สำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน มีสิท ธิ เรียกให้บริษั ท จัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืน เงิน ทุนได้ไม่เกิน ไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุ น ที่ ต นถื อ ทั้ ง นี ้ ในกรณี ที่ มี ก ารแบ่ ง ชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น สิ ท ธิ ใ นการได้ รับ ประโยชน์ ต อบแทน
หรือ การคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็ นการแยกความเป็ นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนีย้ งั คงเป็ นนิติบุคคลเดียวเท่านัน้
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอก
แยกออกจากกัน ตามชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น โดยทรัพ ย์สิ น ทั้ง หมดของกองทุ น จะอยู่ ภ ายใต้ค วามผู ก พั น รับ ผิ ด
ต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่เปิ ดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็ นชนิ ด ต่ า ง ๆ จะเป็ นไปตามที่ ส านั ก งาน ก.ล.ต. และประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งประกาศก าหนด ทั้ ง นี ้
เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ
และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ
และ/หรือผูส้ นับสนุนการ ขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7

•

•

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยงั ไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะเปิ ดให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ท า รายการสั บ เปลี่ ย นระหว่ า งชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น
ภายในกองทุนเดียวกันนี ้ได้ โดยแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่สานักงาน
ของบริษัทจัดการและ/หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
บริษั ท จัดการสงวนสิท ธิ ท่ี จะยกเว้น ไม่ เรีย กเก็บ ค่าธรรมเนี ยมการสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุน ระหว่า งชนิ ดหน่ วยลงทุน
ภายในกองทุนนี ้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โปรดศึกษำคำเตือนทีส่ ำคัญอื่นได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) (กองทุนหลัก)
สูง

ต่า

ความผันผวนของ
10-15%
 5%
5-10%
ผลการดาเนินงาน (SD)
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk) (กองทุนหลัก)
การกระจุกตัว
ในผูอ้ อกตราสารรวม

15-25%

>25%

สูง

ต่า
 10%

10-20%

20-50%

50-80%

 80%
สูง

ต่า

การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

 20%

20% - 50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Utilities ในสัดส่วน
50.2% และ Industrials ในสัดส่วน 37.5%
(ที่มา Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Factsheet,
ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2564)
สูง

ต่า

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในทวีปยุโรปในสัดส่วน 50.6%
และทวีปอเมริกาเหนือในสัดส่วน 20.5%
(ที่มา Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Factsheet,
ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2564)
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลีย่ น (Exchange Rate Risk)
สูง

ต่า

การป้องกันความเสี่ยง fx

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ปอ้ งกัน

หมายเหตุ: กองทุน KKP GINFRAEQ-H มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก 1.92%

LAZARD GLOBAL LISTED
INFRASTRUCTURE
EQUITY FUND 97.15%

สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
-0.04%

สินทรัพย์และหนีส้ นิ
อื่น -0.31%
หน่วยลงทุนในประเทศ
1.28%

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1. LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (LZGIUIA ID)

% ของ NAV
97.15

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
Telecommunications,
3.80%
Utilities, 50.20%
Energy, 8.40%
Industrials, 37.50%

ที่มา : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Factsheet, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2564
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

สูงสุดไม่เกิน 4.8150
สูงสุดไม่เกิน 2.6750
1.0700

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.0321

สูงสุดไม่เกิน 1.4980
สูงสุดไม่เกิน 0.5350
0.1070

1.2191

0.0100

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็ นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิน้ รอบปี บญ
ั ชีลา่ สุด
ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนได้ท่ี https://am.kkpfg.com

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถอื หน่วย1,2 (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง
0.375
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565
หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน (Back-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ปั จจุบนั ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
0.375
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565
- กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 2.00
หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
- กรณีเป็ นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 2.00
ปั จจุบนั ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิ ดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง
จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซือ้ คืน
(back end fee) ซา้ ซ้อนกัน
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ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Annual Management Fees) : ร้อยละ 0.85 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
- ค่าธรรมเนียมการขาย (Preliminary Fee) : ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน (Redemption Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.00
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด (Ongoing charges)* : 1.05%
*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด (Ongoing charges) เป็ นไปตามค่าใช้จ่ายในรอบปี ล่าสุด ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ไม่ รวมค่ าธรรมเนี ยมการจัด การที่ อิงกับ ผลการดาเนิ น งาน (Performance fee) หรือค่ าใช้จ่ายที่ เกิด ขึน้ จากการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของกองทุน ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด (Ongoing charges) อาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี )
(ที่มา Lazard Global Listed Infrastructure Equity - Key Investor Information Document)

ที่มา : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
คุณสามารถดูขอ้ มูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ https://www.lazardassetmanagement.com
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

• แบบย้อนหลังตำมปี ปฏิทนิ
21.07%

25.00%

12.44%

20.00%

19.35%
17.97%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชีว้ ดั ย้อนหลังตามปี ปฎิทนิ 1, 2, 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

15.00%

10.00%

กองทุนรวม
ตัวชีว้ ดั

5.00%
0.00%
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
หมายเหตุ
1
เอกสารการวัด ผลการด าเนิ น งานของกองทุน รวมฉบับ นี ้ ได้จัด ท าตามมาตรฐานการวัด ผลการด าเนิ น งานของกองทุน รวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั จัดตัง้ กองทุนรวมไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนรวม
จนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
3
ดัชนี (Benchmark) ของกองทุนรวม :
1. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 95% ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณ ผลตอบแทน
2. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 5% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

• กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -9.16%
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 18.01% ต่อปี
• ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Global Equity
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• ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กองทุนรวม
ตัวชีว้ ดั 3
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชีว้ ดั 2

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

5 ปี 2

10 ปี 2

9.67%
8.41%

10.51%
7.41%

19.35%
17.97%

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

ตัง้ แต่จัดตัง้
กองทุน2
22.65%
16.96%

9.83%

10.94%

10.59%

9.83%

N/A

N/A

N/A

18.01%

10.10%

11.57%

10.48%

10.10%

N/A

N/A

N/A

22.34%

Year to
Date
19.35%
17.97%

หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชีว้ ดั :
1. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 95% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
2. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 5% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุม่ Global Equity ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
AIMC Category

Global Equity

Return (%)
Standard Deviation (%)
3M
6M
1Y
3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y
3Y
5Y
10Y
5th Percentile 9.24 10.52 29.48 25.49 15.59 11.82 10.49 9.79 9.64 12.20 11.37 10.80

Peer Percentile

25th Percentile 6.31

7.07

20.66 22.73 12.16 10.41 13.21 12.03 11.17 14.12 12.51 11.64

50th Percentile 3.61

3.47

16.18 18.66 10.25 7.79 16.14 14.16 14.15 15.75 13.46 14.23

75th Percentile -1.52 -3.42

7.61 14.30 6.52

1.54 19.85 18.26 17.39 18.29 15.80 16.09

95th Percentile -12.29 -25.06 -20.78 6.14 4.24

-6.04 36.12 32.10 26.77 30.05 26.55 29.44

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลฉบับเต็มได้ท่ี www.aimc.or.th
3. ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุน
ที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็ น
- 5th Percentile
แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile
แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile
แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile
แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile
แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี นนั้ มีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผูล้ งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนัน้ อยูใ่ นช่วงที่เท่าใด
ของประเภทกองทุนรวมนัน้

คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี https://am.kkpfg.com
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ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนหลัก
▪ ผลการดาเนินงาน (Return) ของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก)
(ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) เป็ นดังนี ้

คุณสามารถดูขอ้ มูลกองทุนหลังเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.lazardassetmanagement.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
วันที่ 12 มีนาคม 2563
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ แรก
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป
วันทาการขายคืน
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขัน้ ต่า
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 – 15:30 น.
: 1,000 บาท
: 1,000 บาท
: ทุกวันทาการซือ้ ขาย เวลา 8:30 - 15:30 น.
: ไม่กาหนด
100 บาท/ 10 หน่วย
: ภายใน 5 วั น ท าการนั บ แต่ วัน ค านวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับ
รวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
(ปั จจุบนั T+5 เฉพาะบัญชีรบั เงิน ค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB,
Citibank และนาฝาก/นาส่งเช็ค T+5 สาหรับบัญชี
ธ น า ค า รอื่ น น อ ก เห นื อ จ า ก ที่ ระ บุ ข้ า งต้ น
(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))

T = วันทาการซือ้ ขาย โดยไม่นบั รวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี https://am.kkpfg.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริม่ บริหารกองทุนรวมนี ้
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
คุณศุภฤกษ์ วิรยิ ะก่อกิจกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
วันที่ 10 มิถนุ ายน 2559
คุณอัชพร ศิรธิ นะวัฒน์
ผูจ้ ดั การกองทุน
วันที่ 4 มกราคม 2565
คุณณิชนันทน์ จงสวัสดิ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
0.37 เท่า
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ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน

• ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
• บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2646-9650
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
• บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
• บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
โทรศัพท์ : 0-2861-5508
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1394
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด
โทรศัพท์ : 0-2026-5100
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000
บริษัท เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 1240

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด

โทรศัพท์ : 02-061-9621
• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด โทรศัพท์ : 0-2508-1567
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และ/หรือผู้สนับ สนุน การขายหรือรับ ซือ้ คื น หน่ วยลงทุน ที่ บ ริษั ท จัดการแต่ งตั้ง รวมถึงช่อ ง
ทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั เปิ ดบัญชี
กองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่ มเติม ตัง้ แต่วนั ทาการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยบริษั ท จัด การจะเปิ ด เผยการไม่ รบั เปิ ด บัญ ชี ก องทุน ข้างต้น ในหนัง สื อ ชี ช้ วน
หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบัญ ชี
กองทุนไว้กบั บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รบั เปิ ดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถ
ทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน/ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้
ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป

ข้อมูลอื่น ๆ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชัน้ ที่ 17 ถนนสุขมุ 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
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนัน้ บริษัทจัดการจะจัด
ให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนั อาจเกิดจาก
นโยบายการลงทุน ที่ เปิ ดให้มีการลงทุน ในกองทุน รวมภายใต้การบริห ารจัดการของบริษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของทัง้ กองทุน
รวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี https://am.kkpfg.com
ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้
ครัง้ ถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์
ของบุ ค คลอเมริกั น (U.S. Person) และ/หรื อ ไอร์แ ลนด์ และ/หรื อ บุ ค คลที่ มี สัญ ชาติ
(Nationality) อเมริกันและ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen)
และ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง และ/
หรือมีถ่ินฐานและ/หรือที่อยู่อ่ืน และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือไอร์แลนด์
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และ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ิน
ที่ อ ยู่ในสหรัฐ อเมริก าและ/หรือ ไอร์แ ลนด์ และ/หรือ ประเทศอื่ น ที่ บ ริษั ท จัด การก าหนด
เพิ่มเติมในภายหลัง และ/หรือ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา และ/หรือไอร์แลนด์
และ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กบั บุคคลที่กล่ าวมาข้างต้นโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบล่วงหน้า
▪ บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะไม่ รับ หรื อ ปฏิ เสธค าสั่ง ซื ้อ หน่ ว ยลงทุ น ของบุ ค คลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยง
ทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign
Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่
มีลกั ษณะเดียวกัน
▪ ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของ
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้
บริษั ท จัด การสามารถเปิ ด เผยข้อ มูล ของผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ให้แก่ ก องทุน หลัก และ/หรือ
กองทุน ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญ ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับ
กองทุ น หลัก หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศหรื อ คู่ สัญ ญาต่ า งประเทศ และ/หรื อ บุ ค คลอื่ น
รายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหน่วย และ/หรือ
รับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก
และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคูส่ ญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มี
อานาจร้องขอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทาง
ในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของ
กองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคูส่ ญ
ั ญาต่างประเทศ
และ/หรือ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กองทุน หลัก หรือ กองทุน ต่ า งประเทศหรือ คู่สัญ ญา
ต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่
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บริษั ท ได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะน าส่ง
ข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก
และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคูส่ ญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคูส่ ญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้
ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัท
จัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่น
ใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ
และ/หรือคู่สญ
ั ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุน
ต่างประเทศหรือคู่สัญ ญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุน รับทราบว่า มาตรฐานการ
คุ้ ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของประเทศปลายทางดั ง กล่ า ว อาจไม่ เ พี ย งพอตามที่
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
▪ บริษัทจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
กาหนดเป็ นอย่างอื่น
▪ ผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่
บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection
▪ การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ใ ช่ ก ารฝากเงิ น รวมทั้ ง ไม่ ไ ด้อ ยู่ ภ ายใต้ค วามคุ้ม ครองของสถาบั น คุ้ม ครองเงิ น ฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่ เ สนอขายนั้ น ทั้ ง นี ้ บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม ได้ ส อบทานข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ้ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล ส าคั ญ
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด

ข้อมูลเพิม่ เติม
ข้อมูลกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุนรวมใน
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
ต่างประเทศ
Class: A Acc USD Hedged
ผูจ้ ดั การการลงทุน
Lazard Asset Management Pacific Co.
(Investment Manager)
วันที่จดทะเบียนจัดตัง้
27 กุมภาพันธ์ 2555
กองทุน
อายุโครงการ
ไม่กาหนด
21

ดัชนีชีว้ ดั (Benchmark)
MSCI World Core Infrastructure Index
วันทาการซือ้ ขาย
ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุนหลัก
วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน
กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวทัง้ ในรู ปกระแสเงินสดระหว่างทาง
และการเพิ่มขึน้ ของเงินลงทุน (Income and capital appreciation)
นโยบายการลงทุน
กองทุน หลัก จะด าเนิ น การเพื่ อ ให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ในการลงทุน โดยเน้น ลงทุน ในตราสารทุน (Equities)
และตราสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตราสารทุ น เป็ นหลั ก โดยสามารถกระจายการลงทุ น ได้ ท่ ั วโลก ( Global basis)
ตราสารที่ ก องทุ น สามารถลงทุ น ได้ดั ง กล่ า ว เช่ น หุ้ น สามั ญ และหุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ (Common and preferred stock)
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository receipts) ของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการ
สาธารณู ป โภคพื น้ ฐาน (Infrastructure Companies) ซึ่งจดทะเบี ย นหรือมี ก ารซือ้ ขายอยู่ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ต่ าง ๆ
ที่มีหน่วยงานกากับดูแล
ในการคัดเลือกหลักทรัพ ย์ของบริษั ทที่ดาเนิ น ธุรกิจเกี่ ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื น้ ฐาน (Infrastructure
Companies) เพื่อให้กองทุนหลักลงทุนนั้น ผูจ้ ัดการกองทุนจะมีกระบวนการและปั จจัยในการกลั่นกรองหลายปั จจัย
(Series of objective filters) รวมถึงการใช้ปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative criteria) เพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบของหลักทรัพย์
ที่จะพิจารณาลงทุน (General investment universe) และนามาคัดกรองเป็ นกลุ่มหลักทรัพย์เป้าหมาย (Preferred list)
เพื่อเข้ากระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐานของหลักทรัพย์รายตัว เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีกองทุน
จะลงทุ น (Portfolio) โดยจะค านึ ง ถึ ง การกระจายการลงทุ น ทั้ ง ในด้ า นพื ้ น ที่ ภู มิ ภ าค ( Geographic regions)
และกลุม่ อุตสาหกรรม/กลุม่ ธุรกิจ (Sectors) ด้วย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุ นของกองทุนเปิ ด หรือโครงการจัดการ
ลงทุ น (Open-Ended Collective Investment Scheme) ซึ่ ง รวม ถึ งก องทุ น อี ที เอฟ (Exchange Traded Funds)
และตราสารทุ น อื่ น ที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ส อดคล้อ งกั บ นโยบาย ลงทุ น ของกองทุ น หลั ก ทั้ ง นี ้ กองทุ น หลั ก จะลงทุ น
ในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
กองทุนหลักสามารถลงทุนในหลักทรัพ ย์แปลงสภาพ (Convertible securities) ซึ่งรวมถึง ตราสารหนีเ้ อกชน
(Corporate bonds) Notes หุ้น บุ ริ ม สิ ท ธิ (Preferred stocks) หรื อ ตราสารหนี ้ใ ด ๆ ที่ ผู้อ อกสามารถแปลงสภาพ
หรือแลกเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ (Common stocks) หรือตราสารทุน (Equity securities) ใด ๆ ได้ โดยสามารถกระจาย
การลงทุนได้ท่ วั โลก และสามรถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปิ ดที่มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ การลงทุน
ดังกล่าวต้องมีวตั ถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายลงทุนของกองทุนหลัก
เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการกระจายการลงทุนในบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
(Infrastructure Companies) ได้ท่ วั โลก เมื่อผูจ้ ัดการกองทุนเห็นโอกาสในการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
ของกองทุนหลักในตลาดประเทศเกิดใหม่ ผูล้ งทุนควรตระหนักว่ากองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตลาดประเทศเกิดใหม่
(Emerging markets) มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนหลัก (ประเทศในตลาดเกิดใหม่ดงั กล่าว
ที่มีรายชื่อประเทศอยู่ในดัชนี MSCI Emerging Markets Index) ทัง้ นี ้ การลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนหรือซือ้ ขาย
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ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศรัสเซีย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (At any time) จะลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ของกองทุน หลัก และจะลงทุนเฉพาะหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนหรือซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์มอสโก (Moscow
Exchange) เท่านัน้
ในภาวะปกติท่วั ไปกองทุนจะลงทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุนที่กล่าวข้างต้น ทัง้ นี ้ ณ เวลาใด ๆ หากผูจ้ ดั การ
กองทุนพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่กองทุนหลัก ผูจ้ ัดการกองทุนสามารถลงทุนบางส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนหลัก ในเงินสดได้ และเพื่อสร้างโอกาสในการหาผลตอบแทนที่ดี ผูจ้ ัดการกองทุนอาจพิจารณานาเงินสด
ดั ง ก ล่ าวไป ล งทุ น ใน ต ราส ารเที ย บ เท่ าเงิ น ส ด (Cash equivalent securities) เช่ น ต ราส ารห นี ้ ร ะย ะ สั้ น
ซึง่ รวมถึงตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ท่มี ีผอู้ อกเป็ นสถาบันการเงิน
(Investment grade short term paper issued by credit institutions) และตราสารในตลาดเงิน เช่น ตั๋วเงินคลังระยะสัน้
และระยะกลาง (Short and medium term treasury bills) และตั๋วเงินคลังที่มีอตั ราดอกเบีย้ คงที่และลอยตัว (Treasury
notes-fixed and floating rate) บั ต รเงิ น ฝาก (Certificates of deposit) ตั๋ วแลกเงิ น ที่ ธ นาคารรั บ รอง (Bankers
acceptances)
หลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนหลักสามารถลงทุนได้จะเป็ นไปตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด
และจดทะเบียนหรือซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ตามที่ระบุในหนังสือชีช้ วนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable securities) ซึ่งรวมถึงการใช้ตราสารอนุพันธ์
ทางการเงิ น (Financial Derivative Instruments (“FDI”)) เพื่ อ การป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง (Hedging purposes) เช่ น
เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของตลาดหรือ อัต ราแลกเปลี่ ย น และหรือ ใช้ต ราสารอนุพัน ธ์ท างการเงิ น
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient portfolio management purposes) เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการลดความเสี่ยง ลดค่าใช้จ่าย หรือเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้กรอบระดับความเสี่ยงของกองทุนหลัก
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินข้างต้นอาจมีการซือ้ ขายนอกตลาดหลักทรัพย์ ท่ีเป็ นทางการ (Over-the-counter)
หรื อ จดทะเบี ย นซื ้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ท่ี มี ก ารก ากั บ ดู แ ลก็ ได้ โดยการลงทุ น จะเป็ น ไปตามกรอบที่ ก าหนด
ในหนังสือชีช้ วนของกองทุนหลักและอาจจากัดการลงทุนให้ลงทุนได้ในกรณี ท่ีตราสารอนุพันธ์ทางการเงินนัน้ ( Index
futures/ Swaps/ Currency forward exchange contracts/ Warrants/ Rights) แ ฝ งอ ยู่ ใน ต รา ส ารแ ป ล งส ภ า พ
(Convertible Securities) การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินดังกล่าวจะลงทุนเฉพาะกรณีท่ีตอ้ งใช้ในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ได้รบั การอนุมตั ิจากธนาคารกลาง (Central Bank) เท่านัน้
สถานะการลงทุน ของกองทุน หลัก ซึ่งอาจมี ผลจากการลงทุน ในตราสารอนุพัน ธ์ท างการเงิน ข้างต้น (global
exposure) จะคานวณอย่างน้อยเป็ นรายวันโดยการใช้วิธี Commitment approach โดยจะมีสดั ส่วนไม่เกินร้อยละ 40
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
สถานะอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนหลักจะมีการป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่ (Substantially hedged back)
ให้กลับมาอยู่ในรู ปสกุลเงิน Sterling ซึ่งเป็ นสกุลเงินฐานของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจไม่ได้ป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจานวนตลอดเวลา
รายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชีช้ วน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณี ท่ีมีความแตกต่าง
หรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์ ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลัก
เพิ่มเติมได้ท่ี https://www.lazardassetmanagement.com
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ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญของกองทุนหลัก
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลัก เช่น
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวในกำรลงทุน (Concentration risk)
กองทุนหลักเป็ นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
โครงการสาธารณู ปโภคพื ้ น ฐาน (Infrastructure Companies) จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากการกระจุ ก ตั ว ในการลงทุ น
(Concentration risk) และมี ค วามเสี่ ย งสู ง กว่ า รวมถึ ง มี ค วามผั น ผวนที่ ม ากกว่ า กองทุ น ที่ มี ก ารกระจายการลงทุ น
ในหลักทรัพย์หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ผลการดาเนินงานของหุน้ ตัวหนึ่ง ๆ ใน portfolio ของกองทุนหลัก
อาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพ ย์สิน สุทธิ ของกองทุนหลักได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอื่น ที่ มีการกระจาย
การลงทุนที่มากกว่ากองทุนหลัก
ควำมเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัททีด่ ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงกำรสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำน (Infrastructure Companies)
เนื่องจากกองทุนหลักเป็ นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (Infrastructure Companies) โดยสามารถกระจายการลงทุนได้ท่วั โลก กองทุนหลัก
จึ ง มี ก ารกระจายการลงทุ น น้ อ ยกว่ า กองทุ น อื่ น ๆ ที่ มี ก ารลงทุ น ในหลั ก ทรัพ ย์ข องบริ ษั ท ในอุ ต สาหกรรม/ธุ ร กิ จ
ที่ แ ตกต่ างหลากหลาย ปั จ จัย ลบทางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง กฎระเบี ย บต่ อ อุต สาหกรรมนี ้ อาจส่งผลกระทบในทางลบ
กับหลักทรัพย์และตราสารของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (Infrastructure Companies)
ได้ม ากกว่ า หลัก ทรัพ ย์ใ นอุ ต สาหกรรมอื่ น ธุ ร กิ จ และการประกอบการของบริ ษั ท ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ โครงการ
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (Infrastructure Companies) เหล่านี ้ อาจได้รบั ผลกระทบในทางลบจากหลายปั จจัยที่ส่งผลร้าย
ต่ออุตสาหกรรมนี ้ ซึง่ รวมถึงการเพิ่มขึน้ ของต้นทุนค่าใช้จ่าย การแข่งขัน กฎระเบียบ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรเชิงรุ ก (Active Management Risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนหลักจะคัดเลือกหลักทรัพย์ท่ีกองทุนหลักจะลงทุน โดยจะไม่ใช่การลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีถูกกาหนดไว้แล้ว
เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ตามดัชนีมาตรฐาน (Index) ดังนั้น ผลการดาเนินงานของกองทุนหลักอาจต่ากว่าการลงทุน
รูปแบบอื่น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากรูปแบบ/วิธีการบริหารจัดการ และมุมมองการลงทุนในระยะที่ยาวกว่าของผูจ้ ดั การกองทุน
เกี่ยวกับมูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนหลักลงทุน
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับสภำพคล่อง (Liquidity Risks)
หลักทรัพย์บางตัวที่กองทุนหลักลงทุน โดยเฉพาะหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดเล็ กโดยเปรียบเทียบ หลักทรัพย์
กลุ่ ม นี ้อ าจมี ป ริ ม าณการซื ้อ ขายต่ า เบาบาง ซึ่ ง อาจท าให้ จ าเป็ นต้ อ งขายในราคาที่ ต่ า กว่ า ราคาตลาดปั จจุ บั น
หรือต้องทยอยขายในจานวนน้อย ๆ โดยยืดระยะเวลาการทารายการขายให้ยาวขึน้
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและสภำวะตลำด (Global Economic and Market Conditions)
ผูจ้ ดั การกองทุนหลักอาจลงทุนในสกุลเงินและหลักทรัพย์ท่ซี ือ้ ขายอยู่ในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก ซึง่ รวมถึงตลาดประเทศเกิดใหม่
ห รื อ ต ล าด ป ระเท ศ ก าลั ง พั ฒ น า (Emerging or developing markets) บ างป ระเท ศ ใน ก ลุ่ ม ป ระเท ศ เห ล่ า นี ้
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มี ระบบการปกครองที่ ค วบคุม เข้ม งวดจากหน่ ว ยงานของรัฐ บาล การลงทุน ในประเทศกลุ่ม นี ้จึ ง มี ค วามเสี่ ย งเฉพาะ
เข้า มาเกี่ ย วข้อ ง ซึ่ง เป็ น ความเสี่ ย งที่ โดยทั่ว ไปไม่ มี ในการลงทุน ในสกุล เงิ น หรือ ห ลัก ทรัพ ย์ข องประเทศที่ พัฒ นาแล้ว
เช่ น ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกับ ดุล การค้า /ส่ว นต่ า งระหว่า งมูล ค่ า สิ น ค้า ออกกับ มูล ค่ า สิ น ค้า เข้า ของประเทศนั้น ๆ (Trade
balances and imbalances) นโยบายทางเศรษฐกิ จ ผลกระทบทางลบจากความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย น
มาตรการของรัฐในการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ภาษี หกั ณ ที่จ่าย การควบคุมเพดานการโอนเงินหรือทรัพย์สินออก
นโยบายของรัฐที่ เกี่ ย วกับ การโอนทรัพ ย์สิน มาเป็ น ของรัฐ (Nationalisation) ปั ญ หาทางการเมื อง การเวนคื น ทรัพ ย์สิ น
(Expropriation) เรี ย กเก็ บ ภาษี ส าหรับ ผู้ มี ร ายได้ สู ง (Confiscatory taxation) ความไม่ ม่ ั น คงทางสั ง คม เศรษฐกิ จ
หรื อ การเมื อ ง ปั จ จัย ความเสี่ ย งเหล่ า นี ้อ าจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ระดับ ราคา ความผัน ผวน และสภาพคล่ อ ง
ของหลักทรัพย์ท่กี องทุนหลักลงทุน นอกจากนีค้ วามผันผวนหรือการขาดสภาพคล่องที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้อาจส่งผลในทางลบ
ต่อกาไรของกองทุนหลัก หรืออาจทาให้กองทุนหลักขาดทุนได้
ระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนีจ้ ะแตกต่างกันในแง่มมุ ต่าง ๆ เช่น อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross domestic product) อัตราเงินเฟ้ อ การเสื่อมค่า/อ่อนค่าของสกุลเงิน (Currency depreciation) การน าทรัพย์สิน
ไป ล ง ทุ น ต่ อ (Asset reinvestment) ก า ร พึ่ ง ต น เอ ง ท า ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ (Resource self-sufficiency)
สถานะของดุลการชาระเงิน (Balance of payments) ยิ่งไปกว่านัน้ ระบบเศรษฐกิจของบางประเทศในกลุ่มนีพ้ ่ึงพาการค้า
ระหว่างประเทศสูงมาก จึงอาจได้รบั ผลกระทบในทางลบจากการกีดกันทางการค้า การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มาตรการเกี่ยวกับค่าเงิน และปั จจัยหรือการต่อรองอื่น ๆ จากประเทศคู่คา้ เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนีบ้ างประเทศ
อาจจะพึ่งพาอุตสาหกรรม/ธุรกิ จเพี ยงไม่ก่ี ประเภทจึงอาจจะได้รบั ผลกระทบในทางลบหากมี การเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไข
ทางการค้า และอาจจะมีระดับภาระหนีท้ ่สี งู หรือเงินเฟ้อสูงได้
ควำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ควำมผั น ผวนของอั ต รำแลกเปลี่ ย นเงิน ตรำต่ ำ งประเทศ (Exchange Rate Fluctuations;
Currency Considerations)
ทรัพ ย์สิ น ของกองทุน หลัก มัก จะลงทุน ในสกุล เงิน ที่ ไม่ ใช่ส กุล เงิน ฐาน (Base currency) ของกองทุน หลัก กองทุน หลัก
จะได้รบั ผลตอบแทนและเงิน ต้น จากการลงทุน ในสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ (Local currency) ดังนั้น หากกองทุน หลัก
ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนหลักรวมถึงส่งผลต่อการประเมินราคาทางบัญชี ของทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุนไว้ทาให้เพิ่มขึน้ หรือลดลงได้
ทั้งนี ้ สถานะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของกองทุนหลักจะมี การป้องกัน ความเสี่ยงส่วนใหญ่ (Substantially
hedge foreign currency exposure ) ให้กลับมาอยู่ในรูปสกุลเงินฐานของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะยังคงมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยูอ่ นั เนื่องมาจากการเข้าออกของเงิน (Cashflows) การเคลื่อนไหวของราคาตลาด และการ
ใช้สกุลเงินหนึ่งเป็ นตัวแทนของอีกสกุลเงินหนึ่ง (Proxy currencies)
รายละเอี ย ดของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุ น หลัก ) แปลมาจากหนัง สื อ ชี ช้ วน
(Prospectus) ของกองทุ น หลั ก ดั ง นั้ น ในกรณี ที่ มี ค วามแตกต่ า งหรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ต้ น ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ
ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์ ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ท่ี
https://www.lazardassetmanagement.com
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ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญของ กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อินฟรำสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์
ควำมเสี่ยงจำกกลยุทธ์ในกำรบริหำรกองทุนแบบเชิงรุ ก (Active management risk) เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์
ใน ก ารบ ริ ห ารก อ งทุ น แ บ บ เชิ งรุ ก (Active management) ดั ง นั้ น จึ งมี ค วาม เสี่ ย งจ าก ก ารตั ด สิ น ใจ ล งทุ น
การวิ เคราะห์ห ลัก ทรัพ ย์ หรื อ กลยุ ท ธ์ก ารลงทุ น ของผู้จั ด การกองทุ น อาจท าให้ผ ลตอบแทนของกองทุ น ไม่ เป็ นไป
อย่างที่คาดหวังหรือตามที่ประเมินไว้
ควำมเสี่ ย งของกำรลงทุ น ในต่ ำ งประเทศ (Country and political risk) ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ
ตลาดทุนและตลาดเงิน รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย การทาธุรกรรมทางเงิน เป็ นต้น
ควำมเสี่ ย งจำกตลำด (Market risk) ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากราคา หรื อ ผลตอบแทนของตราสารปรับ ตัว เพิ่ ม หรื อ ลด
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยง
จากความผันผวนของดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาด
ควำมเสี่ ย งจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ข องผู้ อ อกตรำสำรหรื อ คู่ สั ญ ญำ (Credit risk หรื อ Default risk
หรื อ Counterparty risk) ความเสี่ ย งจากการที่ ผู้อ อกตราสารหรือ ผู้ค า้ ประกัน ตราสารหรือ คู่สัญ ญาที่ ก องทุน ไปลงทุน
ปรับลดอัน ดับความน่ าเชื่ อถื อ หรือปฏิเสธการชาระเงิน ต้น และดอกเบี ย้ ได้ตามที่ กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวน
ที่สญ
ั ญาไว้
ควำมเสี่ ย งจำกอั ต รำแลกเปลี่ ย น (Exchange rate risk) ความเสี่ ย งที่ ก ารลงทุ น อาจประสบกั บ ความผั น ผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ทาให้อตั ราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ในประเทศที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการในต่างประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์
เป็ นต้น ซึง่ รวมถึงสาเหตุอ่นื ใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการนาเงินกลับของกองทุน
ควำมเสี่ ย งด้ ำ นภำษี (Tax Considerations) การเปลี่ ย นแปลงที่ เกี่ ย วกับ ภาษี อ าจะมี ผ ลกระทบต่ อ มูล ค่ า เงิ น ลงทุ น
ของกองทุน ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูล้ งทุน ความเสี่ยงจากปั จจัยที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น ความเสี่ยง
จากการก่ อ การร้า ย ความเสี่ ย งจากการแทรกแซงทางด้า นเศรษฐกิ จ หรือ การเมื อ งที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ สภาวะเศรษฐ กิ จ
หรือสภาพคล่องในตลาด ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศที่กฎหมายไม่มีความชัดเจน ความเสี่ยง
ในกรณี ท่ี ห น่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ล หรื อ ตลาดซื ้อ ขายหลั ก ทรัพ ย์ข องประเทศที่ ล งทุ น มี ก ารบั ง คั บ ใช้ม าตรการพิ เศษ
ในกรณีท่ตี ลาดอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได้
ควำมเสี่ ย งด้ ำ นสภำพคล่ อ งของตรำสำร (Liquidity risk) ความเสี่ ย งจากการที่ ไ ม่ ส ามารถซื ้อ หรื อ ขายตราสาร
ที่กองทุนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ตอ้ งการ
ควำมเสี่ ย งจำกกำรเข้ ำ ท ำสั ญ ญ ำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ ำ (Derivative risk) ความเสี่ ย งจากการที่ ร าคาหลั ก ทรัพ ย์
ที่ตราสารอนุพัน ธ์นั้นอ้างอิงอยู่มี ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ คาดการณ์ไว้ ท าให้กองทุน รับรู ผ้ ลขาดทุน
เนื่องจากกองทุนได้ดารงสถานะเปิ ดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ และความเสี่ยง
จากการที่ สัญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า บางประเภทมี ค วามเสี่ ย งมากกว่ า การลงทุ น ตามปกติ ในสิ น ทรัพ ย์อ้า งอิ ง ดัง นั้น
หากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทาให้ค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึน้ ก็จะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึน้ ได้
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ควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย (Legal Risk) กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีท่ีหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางภาษี ท่ีทาให้ผูอ้ อกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุน
ต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนั้น ในการลงทุน ในต่า งประเทศของกองทุน กองทุน มี ความเสี่ยงเพิ่ม เติม หากประเทศ
ที่กองทุนเข้าลงทุนออกกฎเกณฑ์ท่เี ป็ นอุปสรรคต่อผูอ้ อกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ท่ี หนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

คำอธิบำยแผนภำพมิตคิ วำมเสี่ยง
ควำมเสี่ ย งจำกควำมผั น ผวนของมู ล ค่ ำหน่ ว ยลงทุ น (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ มูล ค่ าของหลัก ทรัพ ย์
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมือง
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เป็ นต้น ซึ่ ง พิ จ ารณาได้จ ากค่ า standard deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวม
มีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุ ก ตั ว ในตราสารของผู้อ อกตราสาร คู่ สัญ ญา หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ มี ภ าระผู ก พั น ตามตราสารหรื อ สัญ ญานั้ น
รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ
ที่สามารถลงทุนได้
ค วำม เสี่ ย งจ ำก ก ำรเป ลี่ ย น แ ป ล งข อ งอั ต รำแ ล ก เป ลี่ ย น (Currency risk) ห ม ายถึ ง การเป ลี่ ย น แป ลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาท
อ่อน แต่ขายท ากาไรในช่วงที่บ าทแข็ง กองทุน รวมจะได้เงิน บาทกลับ มาน้อยลง ในทางกลับกัน หากกองทุน รวมลงทุน
ในช่ ว งที่ บ าทแข็ ง และขายท าก าไรในช่ ว งที่ บ าทอ่ อ น ก็ อ าจได้ ผ ลตอบแทนมากขึ ้น กว่ า เดิ ม ด้ ว ยเช่ น กั น ดั ง นั้ น
การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นจึ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งจากดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี ้
กองทุนป้ องกันควำมเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ท่ี หนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com
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คำอธิบำยเพิม่ เติม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขาย
ทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น และสะท้อ นกลยุท ธ์ก ารลงทุน ของผู้จัด การกองทุ น ได้ดี ยิ่ ง ขึ น้ โดยค านวณจากมูล ค่ า ที่ ต่ า กว่ า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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