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กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND – HEDGED
KKP GNP-H FUND
(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : KKP GNP-H)
กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund)
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภำยใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
- กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก
ในต่ า งประเทศเพี ย งกองทุ น เดี ย ว คื อ กองทุ น Capital Group New Perspective Fund (กองทุ น หลั ก ) โดยเฉลี่ ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของ
ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ
- สาหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงิน ฝาก ตลอดจนหลัก ทรัพ ย์ ห รือทรัพ ย์ สิน อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุน
อื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
- กองทุนนี้จะเข้าทาสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ของสกุ ลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็ นสกุลเงิน ฐาน (Base Currency) ของหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น หลัก โดย
กองทุนจะทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกันความ
เสี่ยงไว้
- กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- กองทุนอาจทาธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือ ธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
-บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน
(Fund of Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมา
เป็นกองทุนรวม ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้
เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(กองทุ น สามารถลงทุ น ในทรัพ ย์ สิ น อื่ น ๆ ตามที่ ระบุ ในนโยบายการลงทุ น ของกองทุ น รวมถึ ง ประเภทหลั ก ทรัพ ย์ ใน
รายละเอี ย ดโครงการจั ด การกองทุ น และหนั ง สื อ ชี้ ช วนส่ ว นข้ อ มู ล โครงการ โปรดศึ ก ษารายละเอี ย ดทั้ ง หมดเพิ่ ม เติ ม
https://am.kkpfg.com)
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นโยบำยกำรลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก)
- กองทุ นที่เน้นการลงทุนในหุ้ นสามัญ ทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุ น ซึ่ง
ผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศของโลกในอนาคต
- กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการลงทุน (efficient
portfolio management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล และปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักได้ในหัวข้อ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับ
นี้
คุณสำมำรถศึกษำข้อมูลกองทุนหลักได้จำก
www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html

กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
- กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive
management) อย่างไรก็ตาม ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ อาจแตกต่าง
จากกองทุ น หลั ก และอาจท าให้ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น นี้ ไม่ ได้ เคลื่ อ นไหวตามกองทุ น หลั ก อย่ างสมบู รณ์
เนื่องจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน และการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน รวมถึงการดารงทรัพย์สินบางส่วนเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น
- ก องทุ น Capital Group New Perspective Fund (ก องทุ น ห ลั ก ) : มี ก ล ยุ ท ธ์ ก ารล งทุ น แบ บ เชิ ง รุ ก (active
management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
•

•

กองทุ นนี้ มี ระดั บความเสี่ ยงอยู่ ในระดั บ 6 (เสี่ ยงสู ง) หากพิ จารณาตามค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุ น (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก และมุ่งเน้นผลตอบแทนในระยะยาวโดยต้องการโอกาส
รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ รวมถึงต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
สามารถลงทุนในกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset
allocation) ที่ สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุ นของผู้ลงทุ น โดยผู้ลงทุ นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได้
ผู้ ล งทุ น สามารถลงทุ น ในระยะยาว ทั้ งนี้ ผู้ ล งทุ น สามารถซื้ อขายได้ ทุ กวั น ท าการ และสามารถขายคื น หน่ วยลงทุ น ได้
เมื่อพิจารณาแล้วผลตอบแทนเป็นที่พอใจหรือเป็นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุน
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กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร?
•
•

ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะสั้น หรือผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลักได้

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
• ผลตอบแทนของกองทุนเปิด เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หาก
ผลตอบแทนของกองทุน หลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
• กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (active management) กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุนการคัดเลือก
และวิเคราะห์ตราสารที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง อาจไม่ได้เป็นไปตามที่ประเมินไว้ หรือ อาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุน
ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
• เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และผู้
ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
• กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของของเงินลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินฐาน (Base Currency)
ของหน่วยลงทุนของกองทุนหลักกลับมาเป็นสกุลเงินบาทเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยกองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทาให้ผู้ลงทุน
ได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทาธุรกรรมป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
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• กองทุนหลักจะนาสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐไปลงทุนในหุ้นทั่วโลก ตามสกุลเงินของแต่ละประเทศที่ไปลงทุน โดยอาจลงทุนใน
สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่ อป้องกั น ความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศตามดุลยพินิ จของ
ผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนหลัก อาจจะขาดทุนหรือได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้
• ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนต่างประเทศ (กองทุน Capital Group New Perspective Fund) มีการลงทุนใน
ตราสารในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในสัดส่วน 55.8% และ ยุโรป ในสัดส่วน 24.0% ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การ
ลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะทาให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในภูมิภาคนั้น ๆ
ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
(www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html)
• ผู้ ล งทุ น ควรพิ จ ารณาค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เรีย กเก็ บ จากกองทุ น รวมและที่ เรีย กเก็ บ จากผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น เช่ น
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะ
ได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน
• เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทา
การของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชาระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาคาเตือนอื่น
เพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/
หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่
บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่ า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิ จในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคาสั่ง
ดังกล่าวได้
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเปิดให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
• ผลตอบแทนและผลการดาเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และ
บริษัทประกันชีวิตกาหนด
• ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดย
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ติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบัติที่
แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
• กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทา
การนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทา
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลั ก ษณะในท านองเดี ย วกั บ ธุ ร กิ จ การจั ด การกองทุ น รวม หรื อ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็นชอบให้
ดาเนิ น การเป็ น อย่ างอื่น ได้ โดยมี วิธี ก ารชาระเงิน ค่าขายคื น หน่ วยลงทุ น ซึ่งเป็ น ไปตามที่ บ ริษั ท ประกัน ชีวิต กาหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
สำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่
ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรื อ การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
• การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับ ผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออก
จากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตาม
สัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่ มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น
ชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการ
ดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อ
คืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคื นหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุ น ในแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุ น กั บผู้ลงทุ น แต่ละกลุ่มไม่ เท่ ากัน โดยจะประกาศ ณ ที่ ท าการของบริษั ท จัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
นี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โปรดศึกษำคำเตือนทีส่ ำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก)
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

สูง

ต่า

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration risk) (กองทุนหลัก)
การกระจุกตัว
ในผู้ออกตราสารรวม

สูง

ต่า

 10%

10 – 20%

20 -50%

50 – 80%

 80%

ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564
การลงทุนประจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ:กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information technology
ในสัดส่วน 23.3%
ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564
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การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในทวีปอเมริกาเหนือในสัดส่วน 55.8% และ
ทวีปยุโรป ในสัดส่วน 24.0%
ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ควำมเสี่ยงจำกกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยงจาก ต่า
การเปลี่ยนแปลงของ
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
บางส่วน
ดุลยพินิจ
ไม่ป้องกัน
อัตราแลกเปลี่ยน (fx)
หมายเหตุ: กองทุน KKP GNP-H FUND มีนโยบายการป้องกันความเสีย่ งจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ

สูง

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
% NAV
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-2.40%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-0.41%
CAPITAL GROUP NEW
PERSPECTIVE FUND
(LUX)
99.21%

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
0.27%
พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง
1.40%
หน่วยลงทุนในประเทศ
1.93%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1. CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) (CGNPZUS LX)

% ของ NAV
99.21

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุนหลัก :
กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) Class Z (USD)

Others
27.70%
Information
technology
23.30%

Consumer
discretionary
18.40%

Communication
Services
9.10%
Financials
10.10%
Health care
11.40%

หมายเหตุ : 1. Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่ปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
2. ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยน Class การลงทุนในกองทุน Capital Group New Perspective
Fund เป็น Class P (USD)
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ค่ำธรรมเนียม1
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
6.0000
สูงสุดไม่เกิน, 4.8150สูงสุดไม่เกิน, 4.8150

5.0000
4.0000
3.0000
2.0000

สูงสุดไม่เกิน, 2.6750
1.7558
1.6050

1.0000

สูงสุดไม่เกิน, 0.1070
0.0348

0.0000
การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน, 0.5350
0.0090
0.1070
นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่ https://am.kkpfg.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย1,2 (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)

สูงสุดไม่เกิน
ไม่เกิน 2.00

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)

ไม่เกิน 2.00

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)

- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)

- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
50 บาท ต่อ
1 รายการ

เก็บจริง
▪ เรียกเก็บ 1.00 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 64
▪ เรียกเก็บ 1.25 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป
ยกเว้น
▪ เรียกเก็บ 1.00 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 64
▪ เรียกเก็บ 1.25 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป
(ยกเว้นการเรียกเก็บ Switch-in fee
เฉพาะกรณีที่เป็นการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนเปิด KKP GNP และ KKP GNP-H
เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)
ยกเว้น
50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง
จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
(back end fee) ซ้าซ้อนกัน
11

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) Class Z (USD)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Sales Charge) :
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
:

ไม่เกินร้อยละ 5.25 (เก็บจริง : ยกเว้น)
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนหลักใน Class Z (USD)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) :
ไม่เกิน 0.75% (เก็บจริง : 0.75%)
- ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (Total Expense Ratio :TER) :
0.84% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2564 เป็ น ต้ น ไป กองทุ น ได้ เปลี่ ย น Class การลงทุ น ในกองทุ น Capital Group New
Perspective Fund เป็น Class P (USD) โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียม ดังนี้
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Sales Charge) :
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
:

ไม่เกิน 5.25% (เก็บจริง : ยกเว้น)
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนหลักใน Class P (USD)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) :
ไม่เกิน 0.60% (เก็บจริง : 0.60%)
- ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (Total Expense Ratio :TER) :
0.69% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.thecapitalgroup.comindividual-investors/lu/en/fund-centre.html
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

แบบย้อนหลังตำมปีปฎิทิน

30.00%
20.00%

16.63%

25.25%
26.57%

40.00%

28.28%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฎิทิน1,2,3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กองทุนรวม

10.00%

ตัวชี้วัด

0.00%
-10.00%
-20.00%

-12.69%
-11.22%

•

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
หมายเหตุ
1
เอกสารการวั ด ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น รวมฉบั บ นี้ ได้ จั ด ท าตามมาตรฐานการวั ด ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น รวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
หากกองทุ น รวมมี ผ ลการด าเนิ น งานตั้ ง แต่ วั น จั ด ตั้ ง กองทุ น รวมไม่ ค รบ 1 ปี ป ฏิ ทิ น จะแสดงผลการด าเนิ น งานตั้ ง แต่ จั ด ตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3
ตัวชี้วัด :
สัดส่วน
1. กองทุนนี้ใช้ดัชนีตัวชี้วัดตามกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุน ร้อยละ 95
การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งอั ต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ค านวณผลตอบแทนเป็ น สกุ ล เงิ น บาท ณ วั น ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน
2. กองทุ น นี้ ใ ช้ ดั ช นี ตั ว ชี้ วั ด ตามกองทุ น หลั ก คื อ ดั ช นี MSCI AC World NETR USD Index ปรั บ ด้ ว ย ร้อยละ 5
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

• กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -32.40%
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 19.16% ต่อปี
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Global Equity
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• ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

9.54%
12.90%

7.79%
7.57%

9.54%
12.90%

41.24%
39.94%

15.75%
14.63%

N/A
N/A

N/A
N/A

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
14.92%
13.51%

14.83%

12.08%

14.83%

15.95%

19.41%

N/A

N/A

19.16%

10.86%

9.62%

10.86%

12.39%

18.73%

N/A

N/A

18.47%

หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด :
สัดส่วน
1. กองทุนนี้ใช้ดัชนีตัวชี้วัดตามกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน ร้อยละ 95
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
2. กองทุนนี้ใช้ดัชนีตัวชี้วัดตามกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 5
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Global Equity ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
AIMC Category

Global Equity

3M
5th Percentile 13.95

6M
18.85

Return (%)
1Y
3Y
5Y 10Y 3M
59.78 20.11 14.60 9.73 7.42

25th Percentile 9.06
50th Percentile 7.20

13.08

42.88

14.09 11.72 8.21 10.83 11.44 12.55 14.64 12.33 12.10

10.28

36.32

10.90 10.17 6.18 12.52 14.88 14.78 16.74 13.56 15.57

75th Percentile 5.05
95th Percentile 1.80

8.13

25.36

6.78

6.69 -0.74 17.18 18.33 18.16 20.34 16.04 17.04

-2.67

14.82

2.28

1.03 -8.62 32.63 28.11 27.21 31.03 28.02 29.06

Peer Percentile

Standard Deviation (%)
6M
1Y 3Y
5Y 10Y
9.23 11.35 12.85 11.25 11.53

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะ
ถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
- 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. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลัก
ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนหลัก
▪ ผลการด าเนิ น งาน (Return) ของกองทุ น Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุ น หลั ก )
ในหน่วยลงทุนชนิด Class Z (USD) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) เป็นดังนี้

▪ ความ ผั น ผวน ของผลการด าเนิ น งาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุ น Capital Group New
Perspective Fund (LUX) (กองทุ น หลัก) ในหน่ วยลงทุ น ชนิด Class Z (USD) (ข้อมูล ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน
2564) เป็นดังนี้

Standard Deviation: ค่าความผันผวนของผลการดาเนินงาน
Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
Tracking Error: การวัดความสามารถในการทาผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ Benchmark โดยคานวณจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนกับผลตอบแทนของ Benchmark
ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้น ไป กองทุ นได้เปลี่ยน Class การลงทุน ในกองทุ น Capital Group New
Perspective Fund (กองทุนหลัก) เป็น Class P (USD)
▪ ผลการดาเนินงาน (Return) ของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ในหน่วย
ลงทุนชนิด Class P (USD) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) เป็นดังนี้

▪ ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุน Capital Group New Perspective
Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class P (USD) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) เป็นดังนี้
Standard Deviation (inception) : 20.69%
ที่มา : Capital International Management Company Sàrl

16

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืน
หน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
24 พฤษภาคม 2561
ไม่กาหนด
วันทำกำรซื้อ
วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการซือ้ ขาย เวลา 8:30 – 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
: 100 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
: 100 บาท
วันทำกำรขำยคืน
วันทาการขายคืน
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่า
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: ทุกวันทาการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น.
: ไม่กาหนด
: 100 บาท/ 10 หน่วย
: ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทย
และวันหยุดต่างประเทศ
(ปั จ จุ บั น T+4 เฉพาะบั ญ ชี รั บ เงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ย
ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB,
KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และน า
ฝ าก /น า ส่ งเช็ ค T+4 ส าห รั บ บั ญ ชี ธ น า ค ารอื่ น
นอกเหนื อ จากที่ ระบุ ข้ า งต้ น (รายละเอี ย ดอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลง))

T = วันทาการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
0.19 เท่า
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ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

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 กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์ : 0-2695-5000
• บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2646-9650
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-8000
• บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
• บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
• 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
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
• บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
• บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ
้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ : 0-2861-5508
• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2795-1000
• บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
• ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2626-7777-8
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ
้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ
้ ขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-5100
• บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000
• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ
้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 1240
และ/หรือผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นที่ บริษั ทจั ดการแต่ งตั้ ง รวมถึ งช่องทาง
•
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การบริ การอื่ น ที่ บริ ษั ท จั ดการก าหนด เช่ น บริ การธุ รกรรมทางอิ เล็ คทรอนิ กส์ อาทิ ช่ องทาง
การบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
เพื่ อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษั ทจัดการเพิ่ มเติม ตั้งแต่วันท าการที่ บริษั ทจัดการกาหนด
โดยบริ ษั ท จั ด การจะเปิ ด เผยการไม่ รั บ เปิ ด บั ญ ชี ก องทุ น ข้ า งต้ น ในหนั ง สื อชี้ ช วน หรื อ
ผ่านเว็ บไซต์ ของบริษั ทจัดการ หรือติ ดประกาศที่ ส านั กงานผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคื น
และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุน
ไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรม
กับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน/ ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น
ต่าของการสัง่ ซื้อครั้งถัดไป

ข้อมูลอื่น ๆ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน ได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอืน่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึง่ อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้
(Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ระบบงานที่ ป้ อ งกั น ธุรกรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ อั น อาจเกิ ด จาก
นโยบายการลงทุ น ที่ เปิ ด ให้ มี ก ารลงทุ น ในกองทุ น รวมภายใต้ ก ารบริห ารจัด การของบริษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุน
รวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
https://am.kkpfg.com
ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการสัง่ ซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลีย่ นแปลงข้อมูลดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือ
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พลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่อื่น และ/หรือมีบัญชี
อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็นบุคคล
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สหรั ฐ อเมริ ก า รวมถึ ง กองทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลดั ง กล่ า วและบริ ษั ท หรื อ
ห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
▪ บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิที่ จ ะไม่ รับ หรือปฏิ เสธค าสั่ งซื้อ หน่ วยลงทุ น ของบุ ค คลใดหรือ
กลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้บริษัทจั ดการมีความเสี่ยงทาง
กฎหมาย ความเสี่ ย งด้ า นภาษี หรื อ ความเสี่ ย งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมาย Foreign
Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน
▪ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน หรือที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก หรือกฎหมาย หรือ
หน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมให้บริษัท
จัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ
รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก
ร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางใน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของ
กองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลักหรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและ
เอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็น
เป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของกองทุนหลัก และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจาก
บริษัทจัดการ
▪ การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ใ ช่ ก ารฝากเงิ น รวมทั้ ง ไม่ ได้ อ ยู่ ภ ายใต้ ค วามคุ้ ม ครองของสถาบั น คุ้ ม ครองเงิ น ฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่ เ สนอขายนั้ น ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ทจั ด การกองทุ น รวม ได้ ส อบทานข้ อ มู ลในหนั ง สื อ ชี้ ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล ส าคั ญ
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับ
รองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก)
จากแหล่งข้อมูล : (1) Capital Group New Perspective Fund, Prospectus October, 2021
(2) Key Investor Information date March 12, 2021
ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก)
ชือ่ กองทุนรวมในต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund
Share Class
Class P (USD) ซึ่งเป็น class ที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป โดยหน่วยลงทุนอยู่ใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ISIN Number
LU2097333152
วัตถุประสงค์และนโยบายการ กองทุ น Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็ น กองทุ น ที่ เน้ น การ
ลงทุน
ลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะ
ยาวของกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีส่วน
ร่ ว มกั บ การเปลี่ ย นแปลงด้ า นการค้ า และเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศของโลก
ในอนาคต
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน 30 ตุลาคม 2558 (30 October 2015)
Share Class Launch Date: 6 มกราคม 2563 (6 January 2020)
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
Luxembourg (UCITS)
บริษัทจัดการ
Capital International Management Company Sàrl
(Management Company)
อายุโครงการ
ไม่กาหนด
ดัชนีชี้วัด
MSCI AC World NETR USD Index
วันทาการซื้อขาย
ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุนหลัก
ผู้ดูแลผลประโยชน์
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ผูส้ อบบัญชีกองทุน
PricewaterhouseCoopers Société Cooperative
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกองทุน ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่า
เงินลงทุน (amount to be invested))
กองทุนหลัก
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Sales Charge) : ไม่เกินร้อยละ 5.25
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนหลักใน Class P (USD)
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (total net asset))
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) : ไม่เกินร้อยละ 0.60
- ค่าธรรมเนียมการดาเนินงาน (Fund Administration Fee) : ไม่เกินร้อยละ 0.15
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- ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน (Depositary and Custody Fees):
ไม่เกินร้อยละ 0.05
- ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (Total Expense Ratio :TER) : ร้อยละ 0.69
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
รายละเอียดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus)
ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษ
เป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ :http://thecapitalgroup.comemea

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก
1.1 ควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุ น ในตรำสำรทุ น (Equity Risk) : ราคาของตราสารทุ น อาจปรับ ตัวลงในบางเหตุ การณ์
เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของตลาด สังคม การเมือง ความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
1.2 ควำมเสี่ ย งจำกกำรลงทุ น ในหนี้ ส ำธำรณะ (Sovereign Debt Risk): กองทุ น หลั ก อาจมี ก ารลงทุ น บางส่ ว น
ในหนี้สาธารณะ (Sovereign Debt) จึงต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของรัฐบาลประเทศที่ลงทุน กองทุนมีความเสี่ยง
หากผู้ออกตราสารผิดนัดชาระหนี้
1.3 ควำมเสี่ ย งจำกตลำดเกิ ด ใหม่ (Emerging Markets Risk): กองทุ น มี น โยบายการลงทุ น ไปยังตราสารทุ น ทั่ วโลก
เงินลงทุนบางส่วนจะมีการไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในบางตลาดยังมี ข้อจากัดหลายๆ ด้านเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนา
แล้ว (Developed Market) เช่น ระบบการชาระคืนส่งมอบ (settlement systems) อาจล่าช้าหรืออาจเกิดการผิดพลาดของ
ระบบหรือการปฏิบัติงานของคู่สัญ ญา บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่มีห น้าที่ กากับดูแลตลาดเกิดใหม่อาจไม่ชัดเจน และ
โปร่งใสเท่าตลาดที่พัฒ นาแล้ว และระดับสภาพคล่องของตลาด ที่อยู่ในระดับต่า และความผันผวนของระดับราคาที่สูง
นอกจากนั้ น อาจมี เรื่องของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ข้อจากัดของนั กลงทุ น ต่ างชาติและความไม่ สงบ
ทางการเมืองของตลาดเกิดใหม่ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการดาเนินงานของตลาด
1.4 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk): กองทุนมีการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเป็นหลักทรัพย์หลัก
ของกองทุน ซึ่งตราสารทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลักของกองทุน ทาให้มีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน สกุลหลักกับเงินสกุลอื่น อาจจะกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ เงิน ปัน ผล ดอกเบี้ย และ
อาจทาให้เกิดกาไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
1.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์นอกตลำดหลักทรัพย์ (OTC Markets Risk): ในบางกรณีกองทุนหลักอาจมี
การท าการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ น อกตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง ท าให้ ก องทุ น มี ค วามเสี่ ย งสู ง กว่ า การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ (Official stock exchange) ทั้งนี้เนื่องจากสภาพคล่องที่อาจต่ากว่า หรือการกากับดูแล
ที่ อ าจไม่ รัด กุ ม เท่ าตลาดที่ เป็ น ทางการ อย่ า งไรก็ ต าม ในการพิ จารณาลงทุ น ซื้ อ ขายหลั ก ทรัพ ย์ น อกตลาดหลั กทรัพ ย์
จะนาปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้มาวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนทาการซื้อขายแต่ละครั้ง
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1.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivatives Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
เพื่อป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) อย่างไรก็ตามการใช้ตราสาร
อนุพันธ์ อาจทาให้ความผันผวนของกองทุนเพิ่มสูงขึ้น และการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทา ไม่ได้เต็ม
จานวน
2. ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
2.1 ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
หรือลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
(Interest Rate Risk) เป็นต้น
2.2 ควำมเสี่ ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการท าก าไรของบริ ษั ท ท าให้ ผู้ ล งทุ น ไม่ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง เช่ น ความสามารถ ในการช าระหนี้ และ
ผลการดาเนินงาน เป็นต้น
2.3 ควำมเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของ
สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย และการทาธุรกรรมทางเงิน
2.4 ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ
(Repatriation risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากทางการของประเทศที่กองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์
ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
2.5 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทาให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
2.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญ ญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสาร
อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทาให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุน
ได้ดารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่ราคาของ
ตราสารอนุ พั น ธ์มี ค วามผัน ผวนสู งเมื่ อเที ย บกั บ มู ล ค่ าเงิน ลงทุ น จึงท าให้ ก องทุ น มี โอกาสที่ จะได้ กาไรหรือขาดทุ น จาก
การลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย
2.7 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ลงทุนได้
ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ
2.8 ควำมเสี่ ย งทำงกฎหมำย (Legal Risk) กองทุ น อาจมี ความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณี ที่ ห ากมี ก ารเปลี่ย นแปลง
โครงสร้างทางภาษี ที่ ท าให้ ผู้ ออกตราสาร หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ายในการลงทุ น เพิ่ ม ขึ้น ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ น อาจได้ ผ ลตอบแทน
จากการลงทุนต่ากว่าที่ คาดการณ์ ไว้ นอกจากนั้นในการลงทุ นในต่างประเทศของกองทุน กองทุน มีความเสี่ยงเพิ่มเติม
หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ออกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น
2.9 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ (Counterparty Risk)
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กรณี ที่ กองทุ นมีการลงทุน ในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจมีความเสี่ยง
ทางด้ านเครดิ ต ของบริษั ท ที่ เป็ น คู่ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ านั้ น โดยคู่ สั ญ ญาในการท าธุ รกรรมไม่ ส ามารถจ่ ายเงิน ตาม
ภาระผูกพันได้ เนื่องจากมีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ ย งจำกควำมผั น ผวนของมู ล ค่ ำ หน่ วยลงทุ น (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ าของหลั ก ทรัพ ย์
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมือง
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD
สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุ กตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญ ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญ ญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้
ควำมเสี่ ย งจำกกำรเปลี่ ย นแปลงของอั ต รำแลกเปลี่ ย น (Currency risk) หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน
แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายท ากาไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อ าจได้ผลตอบแทนมากขึ้น กว่าเดิมด้วยเช่น กัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุ นของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมูล ค่าการซื้อทรัพ ย์ สิน กั บ ผลรวมของมู ลค่ าการขายทรัพ ย์สิน ที่ กองทุ น รวมลงทุ น ในรอบระยะเวลาผ่านมา
ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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