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กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
- กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (Master Fund) ในหน่ ว ยลงทุ น
ชนิด Class P (USD) เป็น class ที่เสนอขายแก่นกั ลงทุนทัว่ ไป ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ด าเนิน งานตาม
ระเบียบของ UCITS โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูล ค่ า
ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม กองทุนหลัก ดังกล่าวบริหารจัดการโดย The Capital Group Companies และลงทุนใน
รูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
- สาหรับเงิน ลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิ จารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุ น ตราสารทางการเงิ น
และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลั กทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิ นอื่ น หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่ นตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ
- กองทุนอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัด การของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปี
บัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิ นสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทั้งนี้ กองทุ น
ปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้ อนกลับ ในกองทุนต้ นทาง (Circle investment) และกองทุ นปลายทางจะไม่ส ามารถ
ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจั ดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
- กองทุ นอาจพิ จารณาลงทุน ในหรือ มีไว้ซึ่ งสัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่ อลดความเสี่ ยง (Hedging) ด้า น
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- กองทุ นอาจท าธุร กรรมการซื้อ โดยมีสัญ ญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุ รกรรมการขายโดยมีสั ญญาซื้ อคืน หรื อ
ธุรกรรมการให้ยืมหลั กทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
- บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิเปลี่ย นแปลงประเภทและลักษณะพิเ ศษของกองทุ นรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมหน่ว ย
ลงทุ น (Fund of Fund) หรื อกองทุน รวมที่ มีก ารลงทุน โดยตรงในตราสาร และ/หรือ หลั กทรัพ ย์ต่ างประเทศได้ หรื อ
สามารถกลับ มาเป็ น กองทุ น รวม ฟี ด เดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ ท าให้ ร ะดั บ ความเสี่ ย งของการลงทุ น (risk
spectrum) เพิ่ ม ขึ้น ทั้ งนี้ ให้เ ป็น ตามดุ ลยพิ นิจ ของผู้จั ดการกองทุน โดยขึ้น กั บสถานการณ์ ต ลาด และเป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์สู งสุดของผู้ถื อหน่วยลงทุ น อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน ล่วงหน้าอย่ างน้อย 30 วั น
ก่อ นการดาเนิ น การเปลี่ ยนแปลง โดยจั ด ให้ มี ข้ อมู ล เรื่ องดั งกล่ าวที่ ส านั ก งานของบริ ษั ท จัด การ หรื อส านั กงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
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นโยบำยกำรลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก)
- กองทุน ที่เน้นการลงทุ นในหุ้น สามัญ ทั่วโลก มีวัตถุ ประสงค์หลักเพื่ อเพิ่มโอกาสการเติบ โตในระยะยาวของกองทุน ซึ่ ง
ผู้จัด การกองทุ นจะเน้ นการลงทุน ในหุ้น สามั ญ ของบริ ษัท ที่มี ส่วนร่วมกับ การเปลี่ย นแปลงด้า นการค้ าและเศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศของโลกในอนาคต
- กองทุ น หลั กอาจพิ จารณาลงทุ น ในหรื อมี ไว้ ซึ่ง สัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า เพื่ อเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพในการจั ดการลงทุ น
(efficient portfolio management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)

กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
- กองทุ นเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ มุ่ง หวังให้ผลการด าเนิน งานเคลื่อ นไหวตามกองทุนหลัก ( passive
management) อย่า งไรก็ตาม ผลการดาเนิน งานของกองทุน เปิด เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์ สเปกที ฟ เฮดจ์ อาจแตกต่า ง
จากกองทุน หลัก และอาจทาให้มู ลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ ได้เคลื่อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์ เนื่องจาก
ปัจจัยด้านต่ าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน และการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ย น
รวมถึงการดารงทรัพย์สินบางส่วนเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น
- กองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) : มีกลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุก (active management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
• กองทุนนี้ มีร ะดับ ความเสี่ยงอยู่ใ นระดับ 6 (เสี่ย งสูง) หากพิ จารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก และมุ่งเน้นผลตอบแทนในระยะยาวโดยต้องการโอกาส
รับผลตอบแทนที่ดี จากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ รวมถึงต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุ น
สามารถลงทุน ในกองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์ส เปกทีฟ เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่ง ของการจัดสรรการลงทุน (asset
allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได้
• ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระยะยาว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถซือ้ ขายได้ทุกวันทาการ และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อพิจารณา
แล้วผลตอบแทนเป็นที่พอใจหรือเป็นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุน

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร?
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะสั้น หรือผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
• ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลักได้
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ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ
• ผลตอบแทนของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทน
ของกองทุนหลักได้รั บผลกระทบในทางลบจากปัจจั ยความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของ
กองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่ าเงินลงทุนเริ่มแรก
• กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (active management) กองทุนจึงมีความเสี่ ยงที่กลยุทธ์การลงทุนการคัดเลือ ก
และวิเคราะห์ตราสารที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง อาจไม่ได้เป็นไปตามที่ประเมินไว้ หรืออาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่
เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
• เนื่องจากกองทุน มีการลงทุน ในต่ างประเทศ กองทุ นอาจมีความเสี่ ยงจากการเปลี่ย นแปลงในเรื่องเศรษฐกิ จ การเมือ ง และ
สังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (derivatives) เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ดังนั้น กองทุนจึ งมีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรั พย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ล งทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกั บความเสี่ยงของการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรคานึ งถึงประสบการณ์การลงทุ น วัตถุประสงค์การลงทุ น ฐานะการเงินของผู้ลงทุ น เอง และผู้
ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
• กองทุนหลักจะนาสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐไปลงทุนในหุน้ ทั่วโลก ตามสกุลเงินของแต่ละประเทศที่ไปลงทุน โดยอาจลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั้นกองทุนหลักอาจจะขาดทุนหรือได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• ข้อ มูล ณ วัน ที่ 30 ธั น วาคม 2564 กองทุ นต่ างประเทศ (กองทุ น Capital Group New Perspective Fund) มี การลงทุ นใน
ตราสารในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในสัดส่วน 59.0% และ ยุโรป ในสัดส่วน 24.4% ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การ
ลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะทาให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในภูมภิ าคนั้น ๆ ก็
ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
(www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html)
• ผู้ล งทุ น ควรพิ จารณาค่ า ธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ า ยที่ เ รีย กเก็ บจากกองทุ น รวมและที่ เรี ย กเก็บ จากผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุ น เช่ น
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็ นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมี ผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ ลงทุนจะ
ได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน
• เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวัน หยุดทาการของกองทุนหลักที่กองทุน ไปลงทุน อา จจะไม่ตรงกั บวันหยุดท า
การของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชาระเงิน
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•
•

•

•

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ล งทุ น ควรลงทุน ในกองทุ น เปิ ดเคเคพี โกลบอล นิ ว เพอร์ส เปกทีฟ เมื่ อเห็น ว่ าการลงทุ น ในกองทุน เปิ ด นี้ เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุน ยอมรับ ความเสี่ยงที่อ าจเกิดขึ้ นจากการลงทุน ได้ และโปรดศึ กษาคาเตือนอื่ น
เพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่ น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าใน ความ
ดูแลของบริษัท จัดการเพิ่มเติ ม ตั้งแต่วันท าการที่บริษัท จัดการกาหนด โดยบริษัทจั ดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุ น
ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน และ/
หรือ ตามวิ ธีการอื่นใดที่บริ ษัทจั ดการกาหนด ทั้ งนี้ ผู้ ถือหน่ วยลงทุนที่ ได้เปิ ดบัญ ชีกองทุน ไว้กับ บริษัท จัดการก่อ นหน้ าวัน ที่
บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ในกรณีที่มี แนวโน้มว่ าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุน เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษั ท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคาสั่งดั งกล่าว
ได้

สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน
• ผลตอบแทนและผลการดาเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกัน ชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุ น
ของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่ อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษทั
ประกันชีวิตกาหนด
• ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดยติ ด ต่ อ
บริษัทประกันชีวิตที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อ ขายกรมธรรม์ประกัน ชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่า ง
ไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
• กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิ ตภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือทีเ่ ห็นชอบให้ดาเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิ ธี ก ารช าระเงิ น ค่ า ขายคื น
หน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามทีบ่ ริษทั ประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
•
สาหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน ที่
ตนถือ ทั้ง นี้ ในกรณี ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิท ธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงิ นทุนของผู้ถือหน่ว ย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• การแบ่ ง ชนิ ด หน่ วยลงทุน ไม่ ได้ เป็ น การแยกความเป็ นนิ ติ บุ ค คลของกองทุ น กองทุ น นี้ ยัง คงเป็น นิ ติ บุ ค คลเดีย วเท่ า นั้ น
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก
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กันตามชนิ ดของหน่ วยลงทุน โดยทรัพ ย์สินทั้ งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ ความผูกพั นรับผิดต่ อบุคคลภายนอกตามสัญญา
ข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิด
ต่าง ๆ จะเป็ นไปตามที่ สานัก งาน ก.ล.ต. และประกาศที่ เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทั้ งนี้ เพื่ อเพิ่ มการให้บริ การแก่ผู้ถือ หน่ว ย
ลงทุน ที่อาจมีความต้ องการลงทุ นที่แ ตกต่า งกันในรายละเอี ยด โดยบริษัท จัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริก ารดัง กล่า ว
ล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ย นแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ใ น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจั ดการขอสงวนสิ ทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนีย มการขายหน่ว ยลงทุน การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุ น การสับเปลี่ย นหน่ว ย
ลงทุน ในแต่ ละชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น กับ ผู้ล งทุน แต่ล ะกลุ่ม ไม่เ ท่า กัน โดยจะประกาศ ณ ที่ท า การของบริษั ทจั ด การและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้
โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/
หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
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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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 2564
การลงทุนประจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ:กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information
technology ในสัดส่วน 23.6% และ Consumer Discretionary ในสัดส่วน 20.5%
ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2564
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในทวีปอเมริกาเหนือในสัดส่วน 59.0% และ
ทวีปยุโรป ในสัดส่วน 24.4%
ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ควำมเสี่ยงจำกกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยงจาก ต่า
การเปลี่ยนแปลงของ
ทั้งหมด/เกือบทัง้ หมด
บางส่วน
อัตราแลกเปลี่ยน (fx)

สูง

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
% NAV
หน่วยลงทุนในประเทศ,
1.58%

สินทรัพย์และหนี้สินอืน่ ,
-0.47%
CAPITAL GROUP NEW
PERSPECTIVE FUND
(LUX), 97.80%

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก,
1.09%

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

% ของ NAV
97.80

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Others
25.90%
Information
technology
23.60%

Consumer
discretionary
20.50%

Communication
Services
9.10%
Financials
9.60%
Health care
11.30%

หมายเหตุ : 1. Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่ปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ค่ำธรรมเนียม1
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน

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

5.0000
4.0000
3.0000
2.0000

สูงสุดไม่เกิน, 2.6750

1.7508
1.6050

1.0000

สูงสุดไม่เกิน, 0.1070
0.034775

0.0000
การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน, 0.5350
0.1070
นายทะเบียน

0.0040
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบญ
ั ชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
https://am.kkpfg.com

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

สูงสุดไม่เกิน
ไม่เกิน 2.00

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)

ไม่เกิน 2.00

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
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 2.00
เฉพาะกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนเปิด KKP GNP และ KKP GNP-H
เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป)
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 2.00
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และ
กองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee)
และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้าซ้อนกัน
10

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

ไม่เกิน 5.25% (เก็บจริง : ยกเว้น)
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนหลักใน Class P (USD)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) :
ไม่เกิน 0.60% (เก็บจริง : 0.60%)
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio :TER) :
0.70% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.thecapitalgroup.comindividual-investors/lu/en/fund-centre.html
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

• แบบย้อนหลังตำมปีปฎิทิน

2556

2557

2558

28.09%
31.98%

16.15%

ตัวชี้วัด

2559

2560

-8.56%
-10.15%

2555

17.65%
17.26%

14.09%
12.83%

กองทุนรวม

-1.43%

0.64%
0.05%

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%

6.51%

30.24%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฎิทิน 1, 2, 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน รวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วันจัดตัง้ กองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตัง้ แต่จัดตั้งกองทุน
รวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3
ตัวชี้วดั : ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน

• กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -28.55%
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 16.09% ต่อปี
• ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Global Equity
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•

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
28.09%
31.98%

4.47%
5.12%

9.70%
9.81%

28.09%
31.98%

25.19%
21.57%

15.44%
12.77%

N/A
N/A

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
12.39%
11.57%

13.98%

15.00%

13.05%

13.98%

18.82%

16.09%

N/A

15.63%

11.38%

12.99%

11.48%

11.38%

18.09%

15.26%

N/A

14.82%

Year to Date 3 เดือน
กองทุนรวม
ตัวชี้วัด 3
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 2

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด : ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Global Equity ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
AIMC Category

Peer Percentile

3M

6M

Return (%)
1Y
3Y

5Y

10Y

3M

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y

10Y

9.24 10.52 29.48 25.49 15.59 11.82 10.49 9.79 9.64 12.20 11.37 10.80
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
5th Percentile

Global Equity

50th Percentile

3.61 3.47

75th Percentile -1.52 -3.42

16.18 18.66 10.25 7.79 16.14 14.16 14.15 15.75 13.46 14.23
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 มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (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.ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึง่ ปีนนั้ มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีล่ งทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน้
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลัก
ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนหลัก
▪ ผลการดาเนิ นงาน (Return) ของกองทุ น Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุน หลัก ) ใน
หน่วยลงทุนชนิด Class P (USD) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) เป็นดังนี้

▪ คว าม ผั น ผว น ขอ งผลกา รด า เนิ น งาน (Standard Deviation : SD) ข องกอ งทุ น Capital Group New
Perspective Fund (LUX) (กองทุ นหลั ก) ในหน่ว ยลงทุน ชนิด Class P (USD) (ข้ อมู ล ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม
2564) เป็นดังนี้
Standard Deviation (inception) : 19.94%
ที่มา : Capital International Management Company Sàrl
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
4 ธันวาคม 2558
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการซื้อขาย เวลา 8:30 – 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
: 100 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
: 100 บาท
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูล ค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อ
ราคารั บ ซื้อ คืน หน่ว ยลงทุ น โดยไม่นั บ รวมวั นหยุ ด
ประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
(ปัจจุ บัน T+4 เฉพาะบัญ ชีรับ เงิน ค่า ขายคืนหน่ว ย
ลงทุ น ของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank
และนาฝาก/นาส่ งเช็ค T+4 สาหรับ บัญชีธนาคารอื่ น
นอกเหนือจากที่ระบุข้ างต้น (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง))
T = วันทาการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
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 10 มิถุนายน 2559
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 4 มกราคม 2565
คุณณิชนันทน์ จงสวัสดิ์
ผู้จัดการกองทุน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
1.28 เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
• ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
หรือรับซื้อคืน
• ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
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บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ 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 บียอนด์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888
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
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ : 0-2861-5508
บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) โทรศัพท์ : 1394
บริษัท เอไอเอ จากัด โทรศัพท์ : 1581
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
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 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
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 1240
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด
โทรศัพท์ : 02-061-9621
• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด โทรศัพท์ : 0-2508-1567
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ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้
ชวนร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น
ต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ข้อมูลอื่นๆ

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่ องทางการ
บริการอื่นที่บริษทั จัดการกาหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการบริ ก าร
ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่ บริษั ทจัดการจะอนุญ าตเป็ นอย่า งอื่น บริษัท จัดการขอสงวนสิ ทธิที่ จะไม่ รับเปิ ดบัญ ชี
กองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่ บริษัทจัดการ
กาหนด โดยบริษัทจั ดการจะเปิ ดเผยการไม่รับเปิดบั ญชีกองทุ นข้างต้น ในหนังสือ ชี้ชวน หรื อ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/
หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด้เปิดบั ญ ชี ก องทุ นไว้ กั บ
บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษทั จัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุ ร กรรมกั บ
บริษัทจัดการได้ตามปกติ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 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
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน ได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัด
ให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจาก
นโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทัง้ กองทุน
รวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยขน์ได้ที่
https://am.kkpfg.com
ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
▪ บริษัทจั ดการขอสงวนสิท ธิที่จะไม่เสนอขายหน่ว ยลงทุน ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์
ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/
หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่อื่น และ/หรื อมี
บัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรื อบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใ นสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็ น
บุคคลที่เ กี่ยวข้อ งกับสหรั ฐอเมริก า รวมถึ งกองทรั พย์สินของบุคคลดังกล่า วและบริษัทหรื อ
17

ห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ ม
บุค คลใดที่ ท าให้ บ ริษั ท จั ดการและหรื อ กองทุ นภายใต้ บ ริษั ท จั ด การมี ความเสี่ ยงทาง
กฎหมาย ความเสี่ ย งด้ า นภาษี หรื อความเสี่ ย งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมาย Foreign
Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่
มีลักษณะเดียวกัน
▪ ในกรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุ นถือหน่วยลงทุ นเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของ
กองทุน หรือตามสัด ส่วนอื่น ที่จะมี การกาหนดหรือแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงตามหลักเกณฑ์ของ
กองทุ นหลัก และ/หรือ กองทุ นต่า งประเทศ และ/หรือคู่สั ญญาต่างประเทศ และ/หรื อตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุ นรับทราบและตกลงให้
บริ ษัท จัด การสามารถเปิ ดเผยข้ อ มูล ของผู้ ถือ หน่ว ยลงทุ น ให้ แก่ กองทุ น หลั ก และ/หรื อ
กองทุ นต่ างประเทศ และ/หรือ คู่สั ญ ญาต่า งประเทศ และ/หรือ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
กองทุ น ห ลั ก หรือ กองทุ น ต่ า งประเทศหรื อ คู่ สั ญ ญาต่ า งป ระเทศ และ/หรือ บุ ค คลอื่ น
รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรื อ
รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลั ก
และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลัก หรือกองทุนต่า งประเทศหรือ คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรื อหน่วยงานที่ มี
อานาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทาง
ในการฟอกเงินและการสนับ สนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของ
กองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ
และ/หรือ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กองทุ น หลัก หรือ กองทุ น ต่ างประเทศหรือ คู่ สัญ ญา
ต่างประเทศ และ/หรื อบุค คลอื่น และ/หรือ หน่ วยงานที่ มีอ านาจร้อ งขอ โดยที่ผู้ ถือหน่ว ย
ลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่ว นตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่า น
www.kkpfg.com/dataprotection และตกลงว่ าบริษั ท จัด การจะน าส่ งข้ อ มูล ข้า งต้ นและ
เอกสารอื่น ใด และ/หรือ ตามที่บริ ษัทจั ดการร้องขอ ให้แก่ กองทุ นหลัก และ/หรือกองทุ น
ต่างประเทศ และ/หรือ คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับกองทุนหลั ก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุ คคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุ น
สละสิทธิในการเรียกร้อ งค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึ ง
ให้ความยินยอมในการที่บ ริษัทจัด การจะนาส่ง ข้อมูลข้ างต้น และเอกสารอื่ นใด และ/หรื อ
ตามที่ บริ ษัท จั ดการร้องขอ ให้แ ก่ก องทุน หลัก และ/หรื อกองทุน ต่ างประเทศ และ/หรื อ
คู่ สั ญ ญาต่ า งประเทศ และ/หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กองทุ น ห ลั ก หรื อ กองทุ น
ต่า งประเทศหรือ คู่สั ญ ญาต่า งประเทศ โดยผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นรั บทราบว่ า มาตรฐานการ
คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลข องประเท ศปลายท างดั ง กล่ า ว อ าจไม่ เ พี ย งพอ ตาม ที่
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
▪ บริษัท จัดการจะเป็นผู้ ดาเนิ นการตามพระราชบัญ ญัติคุ้ มครองข้อ มูลส่ว นบุค คล (และที่ มี
18

การแก้ไขเพิ่มเติม ) ในส่ว นที่เกี่ย วข้องกับ กองทุน รวม (ถ้า มี) ทั้งนี้ เว้นแต่ บริษัทจั ดการจะ
กาหนดเป็นอย่างอื่น
▪ ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษั ท (Privacy Notice) ที่
บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection
▪ การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่ก ารฝากเงิ น รวมทั้งไม่ได้อ ยู่ภายใต้ค วามคุ้มครองของสถาบัน คุ้มครองเงิ นฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิ จารณาร่ างหนังสือ ชี้ชวนในการเสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุ นรวมนี้มิ ได้เป็ นการแสดงว่า สานั กงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่ วยลงทุนที่ เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษั ทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมู ลในหนังสือชี้ ชวนส่ วนสรุปข้อมู ล
สาคัญ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุน
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

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)
ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund
Share Class
Class P (USD) ซึ่งเป็น class ที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป โดยหน่วยลงทุนอยู่ ใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ISIN Number
LU2097333152
วัตถุประสงค์และนโยบายการ กองทุ น Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็ น กองทุ น ที่ เน้ น กา ร
ลงทุน
ลงทุ นในหุ้นสามั ญทั่ วโลก มีวั ตถุ ประสงค์ หลัก เพื่อ เพิ่ม โอกาสการเติ บโตในระยะ
ยาวของกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั ที่มสี ่วน
ร่ว มกั บ การเปลี่ ย นแป ลงด้ า นการค้ า และเศรษฐกิ จระห ว่า งประเทศของโลก
ในอนาคต
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน 30 ตุลาคม 2558 (30 October 2015)
Share Class Launch Date: 6 มกราคม 2563 (6 January 2020)
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
Luxembourg (UCITS)
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บริษัทจัดการ
(Management Company)
อายุโครงการ
ดัชนีชี้วัด
วันทาการซื้อขาย
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้สอบบัญชีกองทุน
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกองทุน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของ
กองทุนหลัก

Capital International Management Company Sàrl
ไม่กาหนด
MSCI AC World NETR USD Index
ทุกวันทาการซื้อขายของกองทุนหลัก
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
PricewaterhouseCoopers Société Cooperative
ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่า
เงินลงทุน (amount to be invested))
- 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
- ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน (Depositary and Custody Fees):
ไม่เกินร้อยละ 0.05
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio :TER) : ร้อยละ 0.70
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

รายละเอียดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master
Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อ มูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ :http://thecapitalgroup.com/emea

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก
1. ควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุ นในตรำสำรทุน (Equity Risk) : ราคาของตราสารทุน อาจปรับ ตัวลงในบางเหตุก ารณ์
เนื่องจากความผันผวนของปัจจั ยต่างๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของตลาด สังคม การเมือง ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
2. ควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุนในหนี้ สำธำรณะ (Sovereign Debt Risk): กองทุ นหลั กอาจมีการลงทุ นบางส่วนในหนี้
สาธารณะ (Sovereign Debt) จึงต้ องพิ จารณาความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตของรัฐ บาลประเทศที่ล งทุน กองทุน มีค วามเสี่ย ง
หากผู้ออกตราสารผิดนัดชาระหนี้
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3. ควำมเสี่ยงจำกตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk): กองทุนมีนโยบายการลงทุนไปยังตราสารทุนทั่วโลก เงิ น
ลงทุนบางส่ว นจะมีการไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในบางตลาดยังมีข้ อจากัดหลายๆ ด้านเมื่อ เทียบกับตลาดที่พัฒนา
แล้ว (Developed Market) เช่น ระบบการชาระคื นส่งมอบ (settlement systems) อาจล่า ช้าหรือ อาจเกิ ดการผิ ดพลาด
ของระบบหรื อการปฏิบัติ งานของคู่สัญ ญา บทบาทหน้า ที่ขององค์ก รที่มีห น้าที่ก ากับดู แลตลาดเกิดใหม่อ าจไม่ ชัดเจน
และโปร่งใสเท่าตลาดที่พั ฒนาแล้ว และระดับสภาพคล่องของตลาด ที่อ ยู่ในระดับต่า และความผันผวนของระดับราคาที่
สูง นอกจากนั้นอาจมี เรื่องของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ข้อจากัดของนักลงทุนต่างชาติและความไม่สงบ
ทางการเมืองของตลาดเกิดใหม่ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการดาเนินงานของตลาด
4. ควำมเสี่ย งจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk): กองทุนมี การลงทุนในตราสารทุนทั่ วโลกเป็นหลักทรัพ ย์หลั ก
ของกองทุน ซึ่งตราสารทุ นอาจมี สกุลเงิ นแตกต่ างไปจากสกุลเงิ นหลักของกองทุ น ทาให้มีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลหลักกับเงินสกุลอื่น อาจจะกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ย และอาจ
ทาให้เกิดกาไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์นอกตลำดหลักทรัพย์ (OTC Markets Risk): ในบางกรณีกองทุนหลักอาจ
มีการทาการซื้อ ขายหลักทรัพย์ นอกตลาดหลั กทรัพย์ ซึ่งทาให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงกว่า การซื้อขายหลัก ทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ที่เป็นทางการ (Official stock exchange) ทั้งนี้เนื่องจากสภาพคล่องที่อาจต่ากว่า หรือการกากับดูแลที่อาจไม่
รัดกุมเท่าตลาดที่เป็ นทางการ อย่างไรก็ ตาม ในการพิจารณาลงทุนซื้ อขายหลัก ทรัพย์นอกตลาดหลั กทรัพย์จ ะนาปัจจั ย
ความเสี่ยงเหล่านี้มาวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนทาการซื้อขายแต่ละครั้ง
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพัน ธ์ (Derivatives Risk): กองทุนหลัก อาจมีการลงทุนในตราสารอนุพัน ธ์
เพื่อป้องกันความเสี่ยง ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับดุล ยพินิจของผู้จัด การกองทุน โดยเพื่อวัต ถุประสงค์เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิภาพของการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และป้องกั นความเสี่ยงด้านอั ตราแลกเปลี่ยน (Hedging) อย่างไรก็ตามการใช้
ตราสารอนุ พันธ์ อาจทาให้ความผันผวนของกองทุนเพิ่มสูง ขึ้น และการป้องกัน ความเสี่ย งของอัตราแลกเปลี่ ยนอาจท า
ไม่ได้เต็มจานวน
ควำมเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
1. ควำมเสี่ย งจำกกลยุท ธ์ในกำรบริห ำรกองทุน แบบเชิง รุก (Active management risk) เนื่องจากกองทุนหลัก มี
กลยุ ทธ์ ในการบริห ารกองทุน แบบเชิ งรุก (Active management) ดัง นั้น จึงมี ความเสี่ย งจากการตั ดสิ นใจลงทุน การ
วิเคราะห์ห ลัก ทรั พย์ หรื อกลยุ ทธ์ การลงทุน ของผู้ จัดการกองทุ นอาจท าให้ผ ลตอบแทนของกองทุน ไม่ เป็น ไปอย่ างที่
คาดหวังหรือตามที่ประเมินไว้
2. ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk) ความเสี่ ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้ น
หรือลดลง เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึ งการเปลี่ยนแปลงของอั ตราดอกเบี้ ย
(Interest Rate Risk) เป็นต้น
2. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริษทั ทาให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่
คาดหวัง เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็นต้น
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3. ควำมเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวน
ของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย และการทาธุรกรรมทางเงิน
4. ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ
(Repatriation risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากทางการของประเทศที่กองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลา
ที่กาหนด
5. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทาให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
6. ควำมเสี่ยงจากกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสาร
อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทาให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจาก
กองทุนได้ดารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการ
ที่ราคาของตราสารอนุพันธ์มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงทาให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้กาไรหรือ
ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย
7. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ลงทุน
ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ
8. ควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย (Legal Risk) กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางภาษีที่ทาให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึน้ ผู้ถือ หน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจาก
การลงทุนต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนั้นในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หาก
ประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ออกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น
9. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ (Counterparty Risk)
กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจมีความเสี่ยง
ทางด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยคู่สัญญาในการทาธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระ
ผูกพันได้ เนื่องจากมีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกควำมผัน ผวนของมู ลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ย งที่มูล ค่าของหลักทรัพย์ ที่
กองทุน รวมลงทุน จะเปลี่ย นแปลงเพิ่ มขึ้ นหรือลดลงจากปั จจัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน ปัจ จัย ทาง
การเมือ งทั้งในและต่ างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจ ารณาได้จากค่ า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุ น
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
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ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของอั ตรำแลกเปลี่ ย น (Currency risk) หมายถึง การเปลี่ ยนแปลง ของอั ตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุ น เช่น กองทุนรวมลงทุ นด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่
ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมื อสาคั ญในการบริหารความเสี่ย งจากดังกล่ าว ทั้ งนี้ กองทุ นอำจป้อ งกัน ควำมเสี่ย ง
ตำมดุล ยพินิจของผู้จัด กำรกองทุนรวม : ผู้ล งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่ องจากการป้องกันความ
เสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวีย นการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่ อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้ อ
ขายทรัพ ย์สินของกองทุ น และสะท้อนกลยุทธ์ก ารลงทุน ของผู้จั ดการกองทุนได้ ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่า ที่ต่ากว่ า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สิน กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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