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กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน 

 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ค่ำธรรมเนียม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

กองทุนเปดิเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์  
KKP GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND – HEDGED 

KKP INCOME-H FUND  
(หน่วยลงทุนชนิดท่ัวไป: KKP INCOME-H) 

กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) 
กองทุนรวม Feeder Fund 

กองทุนรวมท่ีมีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน 
ภำยใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)  

กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

แบบ 123-1 
ข้อมูล ณ วันที่ 05 มกราคม 2565  

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 
มีดัชนีชี้วัดการต่อตา้นคอรร์ัปชั่นในระดับ  
: ได้รับการรับรอง CAC* 
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คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

นโยบำยกำรลงทุน 
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ BGF Global Multi-Asset 
Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่อเป็นทางเลือก
ในการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลก โดยกองทุนหลักต่างประเทศมีนโยบาย
การลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลกที่อนุญาตให้กองทุนหลักลงทุนได้ ซึ่งรวมถึงตราสารทุน ตราสารที่
เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity-related securities) ตราสารหนี้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้เสี่ยงสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ และสร้างโอกาสเติบโตของเงินทุนระยะยาว ทั้งนี้ 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
- ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) 
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
ในส่วนที่ไม่ได้ท าการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่า  
เงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทน
ของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุการณ์อ่ืนใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกที่  
ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ กองทุนอาจด ารงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ยน 
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้  
- กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) 
และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
- กองทุนอาจท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกิน
ร้อยละ  20  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ก าหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุน
ย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอ่ืนภายใต้บริษัทจัดการ
เดียวกันอีก (Cascade investment) 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน  
(Fund of Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็น
กองทุนรวม ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ
จะด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนการด าเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่
ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียด 
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com) 
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นโยบำยกำรลงทุนของกองทุน BGF Global Multi-Asset Income Fund (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบผสมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ และสร้างโอกาสเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดย

กองทุนลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลกที่อนุญาตให้กองทุนลงทุนได้ ซึ่งรวมถึงตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน 
(equity-related securities) ตราสารหนี้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้เสี่ยงสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด 
เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน โดยมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น 

• กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) โดยตรง ผ่านช่องทาง Stock  Connects (ตลาด
หลักทรัพย์ Shanghai-Hong Kong Stock Connect และตลาดหลักทรัพย์ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) และ
อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ เสนอขายในประเทศจีนใน China Interbank Bond Market (CIBM) ผ่าน Foreign Access 
Regime และ/หรือ Bond Connect  และ/หรือช่องทางอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองทุนหลักสามารถ
ลงทุนใน PRC รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินรวม โดยลงทุนผ่านทาง Stock Connects Foreign Access Regime 
และ/หรือ Bond Connect 

• ภายใต้วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของทรัพย์สินรวมในตราสารที่มีสินทรัพย์
เป็นหลักประกัน (asset backed securities: “ABS”) และตราสารที่มีสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน (mortgage 
backed securities: “MBS”)  โดยไม่จ ากัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ระยะสั้น 
(asset-backed commercial paper) ตราสารที่มีหนี้เป็นหลักประกัน (collateralized debt obligation) ตราสารหนี้ที่มีสินเชือ่
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เป็นหลักประกัน (commercial mortgage-backed securities) credit-linked notes  real 
estate mortgage investment conduits  ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเปน็หลักประกัน (residential 
mortgage-backed securities) แ ล ะ  synthetic collateralised debt obligations โ ด ย สิ น ท รั พ ย์ อ้ า ง อิ ง ข อ ง 
ตราสาร ABS และ MBS อาจรวมถึงสินเชื่อ สัญญาเช่าซื้อ และลูกหนี้การค้า (ส าหรับ ABS เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเช่า
ซื้อรถยนต์ และการกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น และส าหรับ MBS เช่น สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าและเพื่อการอยู่อาศัย
จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาต เป็นต้น) ทั้งนี้ ตราสาร ABS และ MBS ที่กองทุนลงทุนอาจมีการขยายฐานเงิน
ลงทุน (leverage) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งโครงสร้างของตราสาร ABS อาจมีการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(derivative) เช่น  สัญญา swaps ที่อ้างอิงกับเครดิต (credit default swaps) หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลาย
สัญญา (basket of such derivatives) เพื่อให้มีสถานะในผลตอบแทนของตราสารจากหลาย ๆ ผู้ออกตราสาร ( issuers)  
โดยไม่ต้องลงทุนในหลักทรัพย์นั้นโดยตรง 

• กองทุนหลักจ ากัดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds: CoCos) ไม่เกิน 
ร้อยละ 20 ของทรัพย์สินรวม และในหลักทรัพย์ด้อยคุณภาพ (distressed securities) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินรวม 

• กองทุนหลักอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนของกองทุนและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (efficient portfolio management) 

• กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงส าคัญเกี่ยวกับตราสาร ABS/MBS และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ ากว่าระดับที่สามารถ
ลงทุนได้ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก 
 

ผู้ลงทุนโปรดศึกษานโยบายการลงทุน และปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ในหวัข้อ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ในส่วนท้ายของ
เอกสารฉบับนี้ 
คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก https://www.blackrock.com 
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กองทุนรวมน้ีไม่เหมำะกับใคร? 
• ผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ า 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้น หรือเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
• ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้า และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลักได้ เช่น ตราสารหนี้ รวมถึงตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง 
(high yield) หลักทรัพย์ด้อยคุณภาพ (distress securities) และตราสารทุน  

กองทุนรวมน้ีเหมำะกับใคร? 
 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนน้ี 

• อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

• อย่ำลงทุนหากไมเ่ข้าใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนี้ดีพอ 

• กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงในระดับ 5 เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในทรัพย์สิน
ต่างประเทศทั่วโลก โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลกที่อนุญาตให้
กองทุนลงทุนได้ ซึ่งรวมถึงตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity-related securities) ตราสารหนี้ (ซึ่งอาจ
รวมถึงตราสารหนี้เสี่ยงสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ และสร้างโอกาสเติบโตของเงินทุนระยะยาว 

• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และกองทุน
หลักได้ เช่น ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (high yield bond) และ/หรือ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น 

• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว และสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของ
กองทุนได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผลตอบแทนเป็นที่พอใจ
หรือเป็นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุนแล้ว  

กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอยำ่งไร?  
- กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์ มุ่งหวังให้ผลการด าเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก อย่างไร

ก็ตาม ผลการด าเนินงานของ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์ อาจแตกต่างจากกองทุนหลัก และ
อาจท าให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากปัจจัยด้านต่าง ๆ  
เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน และการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการด ารง
ทรัพย์สินบางส่วนเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น  

-   ทั้งนี้ กองทุนหลัก คือ BGF Global Multi-Asset Income Fund มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชงิรุก (Active management) 
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ค ำเตือนท่ีส ำคัญ 
• กองทุนนี้เป็นกองทุนผสมที่ลงทุนในต่างประเทศ (จัดตั้งในรูป Feeder Fund โดยจะเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 

(กองทุนหลัก หรือ Master Fund) เพียงกองทุนเดียว กองทุนไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับ
ภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า - ออกของเงินลงทุน 
หรือกฎหมาย หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจ ากัดของความคุ้มครองจาก
กฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น 

• กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ  ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงตราสารทุน ตราสารที่
เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity-related securities) ตราสารหนี้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้เสี่ยงสูง (High Yield)) 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ และสร้างโอกาส
เติบโตของเงินทุนระยะยาว ทั้งนี้ ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบจากภาครัฐ อาจส่งผลกระทบในทางลบ
กับหลักทรัพย์และตราสารของบริษัทที่กองทุนหลักลงทุน และอาจส่งผลต่อผลการด าเนินงานของกองทุนหลักและ
กองทุนนี้ 

• กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน (Asset-backed securities หรือ “ABS”) ซึ่งเป็น
ตราสารที่มีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้ภาคเอกชนทั่วไปเนื่องจากผู้ลงทุนจะไม่ทราบถึงรายละเอียดของสินทรัพย์ที่
เป็นหลักประกัน นอกจากนี้ผลตอบแทนจากตราสาร ABS ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น แตย่งั
มาจากการได้รับช าระคืน (repayment)  เงินกู้ของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภาวะ
เศรษฐกิจหรือสถานะทางการเงินของผู้กู้ นอกจากนี้  ในภาวะที่ตลาดมีความผิดปกติ ตราสารประเภทนี้อาจมีการ
เคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงกว่ารวมถึงอาจไถ่ถอนได้ยากและ/หรือไม่ได้ในราคาที่ต้องการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ได้ 

• กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือ 
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ (unrated fixed income securities) ดังนั้น อาจมีความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ของผู้ออกตราสาร (Credit risk/Default risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) มากขึ้น 

• กองทุนหลักจะคัดเลือกสินทรัพย์เพื่อลงทุนเป็นรายตัว กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์
หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจจะท า
ให้กองทุนหลักไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้  ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่
เกิดจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจะลงทุน ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์/ตราสารนั้นจะให้ผลในทางลบต่ อ  
ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก รวมถึงกองทุนนี้ด้วย  

• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 
portfolio management) รวมถึงเพื่อการป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุน
ในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
 



 

6 

และควรค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กองทุนหลัก (กองทุน BGF Global Multi-Asset Income Fund) มีการลงทุนใน 
ตราสารในทวีปอเมริกาเหนือในสัดส่วน 66.25% ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกบั
เงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะท าให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในประเทศนั้น ๆ ผู้ลงทุนควร
พิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย (www.blackrock.com) 

• กองทุนนี้จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยกองทุนจะท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่
ไม่ได้ท าการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่า
เงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มข้ึน 

• ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในการค านวณค่า
สัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้า
หรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (Underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทาง
ที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

• ผลตอบแทนของกองทุนนี้ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับ
ผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้  
ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

• กองทุนหลักอาจมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยของกองทุนหลักไถ่ถอนหนว่ย
ลงทุน ในวันท าการซื้อขายใด ๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอย
รับค าสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยตามสัดส่วน (pro rata) โดยค าส่ังไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 
10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะท ารายการให้ในวันท าการถัดไป ซึ่งจะให้ล าดับความส าคัญก่อนค าส่ังไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที่กองทุนหลักได้รับในวันนั้น นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจเลื่อนการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนออกไป ในกรณีที่ 
ผู้ถือหน่วยของกองทุนหลักรายได้รายหนึ่งมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ  
ซึ่งผู้ถือหน่วยรายดังกล่าวจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการ นับจากวันครบก าหนดช าระในกรณี
ปกติ ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์ อาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และ/หรือกองทุนอาจต้องจัดเตรียมทรัพย์สินสภาพคล่องรองรับเพื่อให้สามารถจ่ายเงิน
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที่กองทุนหลักมีการทยอยรับค าสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว  
ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการด าเนินงานอาจแตกต่างจากกองทุนหลัก  

• เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดท าการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมการลงทุนอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดท าการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบ 
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ต่อการส่งค าสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับ  
ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์  การลงทุนของผู้ลงทุน 
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้  และโปรดศึกษาค าเตือนอ่ืนเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุน 

• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing 
Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการก าหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ง
กองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ https://am.kkpfg.com 

• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้า  
ในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับ  
เปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุน  
การขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้
กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้
ตามปกติ 

• บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตาม  
ค าจ ากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจก าหนด ทั้งก่อน และ/หรือภายหลังการลงทุ นในกองทุน 
ไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอ่ืน  
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือแนวปฏิบัติภายในของ บริษัทจัดการหรือของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก หรือ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอ านาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) 
และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมี
หน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทั
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ ตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตาม
กฎหมาย ครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้
เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก าหนด  

  
ส ำหรับกรณีท่ีบริษัทจัดกำรเปิดให้บริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life 
Policy)  
• ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการ  

ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด 
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• ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  (Unit-Linked Life Policy) ได้  
โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อก าหนด และ
วิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

• กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน  
5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม  และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศก าหนด หรือที่
เห็นชอบให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืนได้ โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  
 

ส ำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ

กองทุนที่ตนถือ  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทนุ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย 

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น  
• การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ท าให้ความผูกพันรับผิด ( liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอก

แยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน  โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอ่ืน 

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

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

• บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน
ภายในกองทุนนี้  โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

โปรดศึกษำค ำเตือนท่ีส ำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
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แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) (กองทุนหลัก) 
 
ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนนิงาน (SD) 

หมายเหตุ: ค่า Annualise Standard Deviation (SD) ค านวณย้อนหลงั 3 ปี เท่ากบั 8.37% 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจกุตวัลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (High Issuer Concentration risk) (กองทุนหลกั) 
 

การกระจุกตัว 
ในผู้ออกตราสารรวม 
 
การลงทนุกระจกุตัว  
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม 
        หมายเหตุ: กองทนุหลักไมเ่ปดิเผยข้อมลูการกระจกุตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
  
การลงทนุกระจกุตัว  
รายประเทศรวม 

หมายเหตุ: กองทนุหลกัมกีารลงทนุกระจกุตัวในทวีปอเมริกาเหนือ ในสดัส่วน 66.25% 
(ที่มา BGF Global Multi-Asset Income – Class D2 USD Fund Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 
30 พฤศจกิายน 2564) 

ควำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  

การป้องกันความเสี่ยง fx  
 

หมายเหตุ: กองทนุนี้มีนโยบายการป้องกันความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงนิลงทุนในต่างประเทศ 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ https://am.kkpfg.com 

 10-20% 20-50%  80% 50-80%  10% 

ต่ า สูง 

ต่ า 

ไม่ป้องกัน ท้ังหมด/เกือบท้ังหมด บางส่วน ดุลยพินจิ 

สูง 

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

ต่ า สูง 

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

ต่ า สูง 

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

ต่ า สูง 

https://am.kkpfg.com/
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ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุนหลกั : กองทุน BGF Global Multi-Asset Income Fund 

  

  

 
ที่มา : BGF Global Multi-Asset Income Fund Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่งทุน 
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ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม1,3 (% ต่อปีของ NAV) 

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

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย1,2  (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ไม่เกิน 2.00 - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO):  ยกเว้น 
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก IPO:  1.30 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) ไม่เกิน 2.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน (Switching Fee)  - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO):  ยกเว้น 

- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก IPO:  1.30 -  กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In) ไม่เกิน 2.00 
-  กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out) ไม่เกิน 2.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า ไม่เกิน 2.00 

ยกเวน้ 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก ไม่เกิน 2.00 

หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง   
    เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ 
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง
จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 
(back-end fee) ซ้ าซ้อนกัน 

 

0.856

0.0321
0.107

0.9951

สูงสุดไม่เกิน 2.6750

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
สูงสุดไม่เกิน 0.5350

สูงสุดไม่เกิน 1.4980

สูงสุดไม่เกิน 4.8150

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่าย

ค่ำธรรมเนียม 
 

ตามท่ีจ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก 
 
• ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จำ่ยของกองทุนหลัก (Class D2) ตำมท่ีระบุในหนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee):  ร้อยละ 0.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ 
ค่าธรรมเนียมการบริการรายปี (Annual service charge):  ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Initial Charge): ร้อยละ 5.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ (เก็บจริง: ยกเว้น) 
 
ที่มา : BGF Global Multi-Asset Income Fund Prospectus ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 
 

 

• ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จำ่ยของกองทุนหลัก  (Class D2 - USD) ท่ีเรียกเกบ็จริง 

 
ที่มา : BGF Global Multi-Asset Income Fund Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

หมายเหตุ:  
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Initial Charge) เก็บจริง – ยกเว้น 
- ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลักและ/หรือบริษัทจัดการของกองทุนหลัก ( rebate) บริษัท

จัดการจะน าค่าตอบแทนดังกล่าวกลับเข้ากองทุนนี้ หรือด าเนินการอ่ืนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต.และ /หรือหน่วยงาน 
ที่มีอ านาจอ่ืนก าหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการได้  ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้เห็นชอบให้บริษัทจดัการด าเนินการที่เกี่ยวข้องตามดุลพินิจของบรษิทั
จัดการ 

 
 
 คุณสามารถดูข้อมูลกองทนุหลักเพิ่มเติมได้ www.blackrock.com 
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ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 

• ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม : ไม่มี เน่ืองจำกกองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด 

(benchmark) ส ำหรับวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

 

• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Foreign Investment 

Allocation 

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com 
 
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลัก     
▪ ผลการด าเนนิงาน (Return) ของกองทนุ BGF Global Multi-Asset Income Fund (กองทุนหลัก) – Class D2 USD 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2564) เปน็ดังนี ้
 

 
 

 
 

ที่มา : BGF Global Multi-Asset Income - Class D2 USD Fund Factsheet 
 
คุณสามารถดูข้อมูลกองทนุหลังเพิ่มเติมได้ที่  www.blackrock.com 

 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
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นโยบายการจ่ายเงินปนัผล ไม่มีนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ ภายใน 3 วันท าการนบัแต่วันสิ้นสดุ IPO หรือกรณทีี่ปิด IPO ก่อนก าหนด   
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน 

ช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO):  วันที่ 10 – 17 มกราคม 2565 
                                                                   เวลา 8:30 – 16:30 น. 
มูลค่าข้ันต่ าของการซื้อครั้งแรก                : 1,000 บาท 
- กรณซีื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค บริษทัจดัการต้องสามารถเรียกเก็บเป็นเงินสดได้ ภายในวัน 
IPO วันสุดท้าย (วันสุดท้ายของการ IPO : รับเงนิสด เงนิโอน และรับสับเปลีย่นหน่วยจาก 
กองทุน KKP MP และกองทนุ KKP PLUS ได้ภายในเวลาของกองทุนต้นทาง) 
ในช่วงภำยหลังเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
วันท าการซื้อ                                          :  วันที่ 19 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

   ทุกวันท าการซื้อขาย เวลา 8:30 – 14:45 น. 
มูลค่าข้ันต่ าของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท 
มูลค่าข้ันต่ าของการซื้อครั้งถดัไป : 1,000 บาท 
วันท าการขายคืน  : วันที่ 19 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

 ทุกวันท าการซื้อขาย เวลา 8:30 - 14:45 น. 
 มูลค่าข้ันต่ าของการขายคืน : ไม่ก าหนด 
 ยอดคงเหลือขั้นต่ า  : 100 บาท / 10 หน่วย 
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน     

 
 
                  

: ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุด
ต่างประเทศ  (ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงิน 
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, 
BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, 
LH Bank, UOB, Citibank และน าฝาก/น าส่ง
เช็ค T+3 ส าหรับบัญชีธนาคารอ่ืนนอกเหนือ 
จากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง)) 

 T = วันท าการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ 
 คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิรายวันได้ที่  https://am.kkpfg.com 

ข้อมูลอื่นๆ 
 



 

15 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ชื่อ - นามสกุล ขอบเขตหน้าที ่ วันที่เริ่มบริหาร 
กองทุนรวมนี ้

คุณลักษณ์ชนก สงวนรกัศักดิ ์ ผู้จัดการกองทุน วันที่จดทะเบียนกองทนุ 
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์                   ผู้จัดการกองทุน วันที่จดทะเบียนกองทนุ 

คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกจิกุล, CFA ผู้จัดการกองทุน วันที่จดทะเบียนกองทนุ 
 คุณอัญชญั ชฤูกษ์ธนเศรษฐ์                   ผู้จัดการกองทุน วันที่จดทะเบียนกองทนุ 
ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 

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

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

• บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2658-8888 

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

• บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั   โทรศัพท์ : 0-2695-5000 

• บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด   โทรศัพท์ : 0-2846-8649 

• บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน)    โทรศัพท์ : 0-2646-9650 

• บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากดั   โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878   

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

• บริษัทหลกัทรัพย์ เกยีรตินาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2305-9559 

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

• บริษัท หลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน เมอร์ชั่น พารท์เนอร์ จ ากดั   โทรศัพท์ : 0-2660-6677 

• บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)    
โทรศัพท์ : 0-2659-8000 

• บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2658-5800  

• บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2659-3456 

• บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน)   โทรศพัท์ : 0-2638-5000,  
0-2287-6000 

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

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

• บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จ ากดั   โทรศัพท์ : 0-2680-5000 

• บลน. เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด   โทรศัพท์ : 0-2861-5508  

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

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

• บริษัท หลกัทรัพย์ บัวหลวง จ ากดั (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2618-1111 
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• บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ากัด      
โทรศัพท์ : 0-2026-6222 

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

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

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

• บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จ ากัด   โทรศัพท์ : 1240 

• บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จ ากัด    
โทรศัพท์ : 0-2635-1718 

• บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จ ากัด   โทรศัพท์ : 0-2430-6543 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึง  
ช่องทางการบริการอ่ืนที่บริษัทจัดการก าหนด  
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชี
กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท าการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
และ/หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทนุ
ไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถ  
ท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชีช้วน/ร้องเรยีน 

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

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการก าหนด ดังนั้น บริษัทจัดการ 
จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจ
เกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ 
ทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ 
https://am.kkpfg.com 
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การเปลี่ยนแปลงมูลค่า 
ขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้ง
ถัดไป 

ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ าของ  
การสั่งซื้อครั้งถัดไป ค าอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

ข้อมูลอ่ืน ๆ • ข้อสงวนสิทธิส าหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) 

    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือ
พลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่อ่ืน และ/หรือมีบัญชี 
อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือเป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีข้ึนและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลใดที่ท าให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยงทาง
กฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศทีม่ี
ลักษณะเดียวกัน 

• ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน หรือตามสัดส่วนอ่ืนที่จะมีการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของ
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอ านาจประกาศก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้
บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ่ืน 
รายละเอียดดังนี้  
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/
หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุน
หลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรม
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หลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(AML) ตามข้อก าหนดของกองทุนหลัก  
4. ข้อมูลอ่ืนตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ่ืน และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจร้องขอ  
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่
บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะน าส่ง
ข้อมูลข้างต้นและเอกสารอ่ืนใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก 
และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
บุคคลอ่ืน และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือ
เงินอ่ืนใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะน าส่งข้อมูล
ข้างต้นและเอกสารอ่ืนใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/
หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
รับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจ
ไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 
บริษัทจัดการจะเป็นผู้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี)  ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) 
ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection   

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมี  
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต.  
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้  บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันที่   
 05 มกราคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด
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ข้อมูลกองทุน BGF Global Multi-Asset Income Fund (กองทุนหลกั) 
จากแหล่งข้อมูล:  Prospectus dated 16 September 2021 and Fund Fact Sheet dated 31 October 2021 
ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ BGF Global Multi-Asset Income Fund 
Share Class Class D2 USD  
 ISIN LU0784385337 

สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (U.S. dollars) 
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน 28 มิถุนายน 2555 (28 June 2012) 

Share Class Launch Date: 08 สิงหาคม 2555 (08 August 2012) 
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)  
บริษัทจัดการ 
(Management Company) 

BlackRock (Luxembourg) S.A. 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนหลัก 
กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบผสมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ และสร้างโอกาสเติบโตของเงินทุนระยะยาว 
โดยกองทุนลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลกที่อนุญาตให้กองทุนลงทุนได้ ซึ่งรวมถึงตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับ  
ตราสารทุน (equity-related securities) ตราสารหนี้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้เสี่ยงสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน โดยมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น 
 
กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) โดยตรง ผ่านช่องทาง Stock  Connects (ตลาด
หลักทรัพย์ Shanghai-Hong Kong Stock Connect และตลาดหลักทรัพย์ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) 
และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศจนีใน China Interbank Bond Market (CIBM) ผ่าน Foreign Access 
Regime และ/หรือ Bond Connect  และ/หรือช่องทางอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองทุนหลัก
สามารถลงทุนใน PRC รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินรวม โดยลงทุนผ่านทาง Stock Connects Foreign 
Access Regime และ/หรือ Bond Connect 
 
ภายใต้วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของทรัพย์สินรวมในตราสารที่มี
สินทรัพย์ เป็นหลักประกัน (asset backed securities: “ABS”) และตราสารที่มีสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์เป็น
หลักประกัน (mortgage backed securities: “MBS”)  โดยไม่จ ากัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์
เพื่อการพาณิชย์ระยะสั้น (asset-backed commercial paper) ตราสารที่มีหนี้เป็นหลักประกัน (collateralized debt 
obligation) ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เป็นหลักประกัน (commercial mortgage-backed 
securities) credit-linked notes  real estate mortgage investment conduits  ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
เพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ( residential mortgage-backed securities) และ synthetic collateralised debt 

ข้อมูลเพิ่มเติม 



 

20 

obligations โดยสินทรัพย์อ้างอิงของตราสาร ABS และ MBS อาจรวมถึงสินเชื่อ สัญญาเช่าซื้อ และลูกหนี้การค้า (ส าหรบั 
ABS เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และการกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น และส าหรับ MBS เช่น สินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าและเพื่อการอยู่อาศัยจากสถาบันการเงินต่าง ๆ  ที่ได้รับอนุญาต เป็นต้น) ทั้งนี้ ตราสาร ABS 
และ MBS ที่กองทุนลงทุนอาจมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งโครงสร้าง
ของตราสาร ABS อาจมีการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivative) เช่น  สัญญา swaps ที่อ้างอิงกับเครดิต (credit 
default swaps) หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลายสัญญา (basket of such derivatives) เพื่อให้มีสถานะ
ในผลตอบแทนของตราสารจากหลาย ๆ ผู้ออกตราสาร (issuers) โดยไม่ต้องลงทุนในหลักทรัพย์นั้นโดยตรง 
 
กองทุนหลักจ ากัดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds: CoCos) ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของทรัพย์สินรวม  และในหลักทรัพย์ด้อยคุณภาพ (distressed securities) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สิน
รวม 
 
กองทุนหลักอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนของกองทุนและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (efficient portfolio management) 
 
กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงส าคัญเกี่ยวกับตราสาร ABS/MBS และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ ากว่าระดับที่
สามารถลงทุนได้ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก 
 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนหลัก: ใช้วิธี Relative VaR ในการค านวณ โดยใช้ MSCI World Index (50%) และ 
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%) เป็นเกณฑ์อ้างอิง  (benchmark) ทั้งนี้  
กองทุนหลักมีระดับของการขยายขยายฐานเงินลงทุนที่คาดหวัง (expected level of leverage) ที่ 100% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 
 
กำรบริหำรเชิงรุก (Active Management) และกำรใช้ดัชนีชี้วัด (Benchmark) 
กองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก และไม่มีการจ ากัดขอบเขตการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ (asset 
classes) โดยจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอ่ืน ๆ ภายใต้ดุลยพินิจของ  Investment Adviser ของกองทุนหลัก  
โดยจะใช้ดัชนี MSCI World Index (50%) และ Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged 
(50%) เป็นเกณฑ์อ้างอิง (benchmark) ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าค่าการเบี่ยงเบนจากดัชนี (degree of 
deviation from the index) ยังคงสอดคล้องวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทนุหลัก ทั้งนี้ การก าหนดสัดส่วน
หรือองค์ประกอบการลงทุนอาจแตกต่างจากดัชนีชี้วัด หรืออาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในดัชนีชี้วัดเพื่อให้ได้รับ
ผลประโยชน์จากโอกาสการลงทุนดังกล่าว ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  Investment Adviser ของกองทุนหลัก ดังนั้น การ
ถือครองหลักทรัพย์ (portfolio holdings) ของกองทุนหลักจึงอาจแตกต่างจากดัชนีชี้วัด 
 
ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลัก  

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Initial Charge): สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของราคาหน่วยลงทุน (เก็บจริง - ยกเว้น) 
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- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : ประมาณร้อยละ 0.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
- ค่าธรรมเนียมการบริการรายปี (Annual Service Charges) : ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน 
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนหลัก (Ongoing charge) : ประมาณร้อยละ 0.86 ของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุน 
หมายเหตุ: ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลักและ/หรือบริษัทจัดการของกองทุนหลัก (rebate) บริษัท
จัดการจะน าค่าตอบแทนดังกล่าวกลับเข้ากองทุนนี ้หรือด าเนินการอ่ืนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจ
อ่ืนก าหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการด าเนินการได้  ทั้งนี้   
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้เห็นชอบให้บริษัทจัดการด าเนินการที่เกี่ยวข้องตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ 
 
รายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่าง
หรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลัก
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.blackrock.com 
 

 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญของกองทุนหลัก  
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว คือ BGF Global Multi-Asset Income Fund (กองทุนหลัก) ดังนั้น  จึงมีความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับ 
กองทุนหลัก เช่น 
1. ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit risk) กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย (Changes to interest rate) และ/หรือ 

ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร (Issuer defaults) ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของตราสารหนี้
อย่างมนีัยส าคัญ ทั้งนี้ กองทุนหลักจะมีความเสี่ยงมากขึ้นหากผู้ออกตราสารถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ  

2. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk): กองทุนหลักมีการลงทุนในทรัพย์สินสกุลเงินอ่ืน ดังนั้น 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินจึงส่งผลต่อมูลค่าการลงทุน 

3. ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk): มูลค่าของตราสารทุน และต ราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นรายวันและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมื อง 
ข่าวสารทางเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัท และเหตุการณ์ส าคัญขององค์กร 

4. ควำมเสี่ยงของสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives): สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ของทรัพย์สินอ้างอิง ซึ่งอาจท าให้ได้รับก าไรหรือขาดทุนมากกว่าการลงทุนในทรัพย์สินนั้นโดยตรง ส่งผลให้มูลค่าของ
กองทุนหลักมีความผันผวนมากขึ้น โดยกองทุนหลักจะได้รับผลกระทบมากขึ้นหากมีการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาก
ขึ้นหรือมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซับซ้อนมากขึ้น 

5. ควำมเสี่ยงจำกคู่สัญญำ (Counterparty risk): กองทุนอาจสูญเสียเงิน ในกรณีที่สถาบันที่ให้บริการต่าง ๆ กับกองทุน
หลัก เช่น ผู้ดูแลทรัพย์สิน (safekeeping of assets) หรือคู่สัญญาอ่ืน ๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของสัญญาได ้

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน  
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6. ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit risk): ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารทางการเงินที่กองทุนหลักลงทุนอยู่ไม่สามารถ
จ่ายผลตอบแทน หรือใช้คืนเงินต้นให้กับกองทุนหลักได้เมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการ
ด าเนินงานของกองทุนหลัก 

7. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity risk): ความเสี่ยงจากการที่กองทุนหลักไม่สามารถซื้อ – ขายทรัพย์สินได้
โดยง่ายหากทรัพย์สินนั้นมีสภาพคล่องต่ าเนื่องจากมีผู้ซื้อหรือผู้ขายในตลาดไม่เพียงพอ 

นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมีความเสี่ยงเฉพาะ (specific risks) ที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานและมูลค่าของกองทุนหลัก 
ได้แก่ ความเสี่ยงต่อการเติบโตของเงินทุน (Risk to Capital Growth) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed 
Income risk) ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Distressed Security risk) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน 
(Equity risk) ความเสี่ยงของตราสาร ABS/MBS (ABS/MBS risk) ความเสี่ยงของหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข 
(Contingent Convertible Bond risk) ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging market risk) ความเสี่ยงด้านความสามารถ
ในการช าระหนี้ของรัฐบาล (Sovereign Debt risk) ความเสี่ยงในการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้  (Bond 
Downgrade risk) และความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (Bank Corporate Bonds risk) โดยผู้ลงทุนสามารถ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก 
รายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน BGF Global Multi-Asset Income Fund แปลมาจาก Key Investor Information 
(KIID) as at 10 February  2021 และ Prospectus as at 16 September 2021 ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความ
แตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์  ผู้ลงทุนสามารถอ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักได้ที่ www.blackrock.com 

 
ปัจจัยควำมเสีย่งท่ีส ำคัญของ กองทุนเปดิเคเคพี โกลบอล มลัติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ ์
1) ควำมเสี่ยงจำกกลยุทธ์ในกำรบริหำรกองทุนแบบเชิงรุก (Active management risk) เนื่องจากกองทุนหลักมี 

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active management) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุน การ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่
คาดหวังหรือตามที่ประเมินไว้ 

2) ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลัก และ/
หรือกองทุนลงทุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงิน
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น  

3) ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถ  
ในการท าก าไรของบริษัทที่กองทุนหลัก  และ/หรือกองทุนลงทุน ท าให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง  
เช่น ความสามารถในการช าระหนี้ และผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

4) ควำมเสี่ยงของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนหลัก  และ/หรือกองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลง
นโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย และการท าธุรกรรมทางการเงิน  
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5) ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)  ความเสี่ยงที่เกิดจากทางการของ
ประเทศที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนหลัก 
และ/หรือกองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

6) ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ท าให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 

7) ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivative) ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสาร
อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ท าให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจาก
กองทุนได้ด ารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการ
ที่ราคาของตราสารอนุพันธ์มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงท าให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย 

8) ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหนว่ยลงทนุ  
ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ 

9) ควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย (Legal Risk) กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางภาษี  ที่ท าให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทน
จากการลงทุนต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนั้นในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม 
หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนออกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงิ นออกนอกประเทศเพื่อคืน 
เงินต้น  

10) ควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ (Counterparty Risk) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้านั้น โดยคู่สัญญาในการท าธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากมีผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน 

 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม  https://am.kkpfg.com 
 
 
 
  
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)  หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ 
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมือง
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง 
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอ่ืนที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด  
รายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน 
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจกุตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรัพย์สินดงันี้ 

ค ำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง 
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1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่นอันดบัทีส่ามารถ
ลงทุนได ้
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลีย่น (Currency risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่น
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไร
ในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายท า
ก าไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนป้องกันควำมเสี่ยงท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมด : 
ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
ทั้งนี้ ผู้ลงทนุสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเตมิได้ที่ หนังสือชีช้วนของกองทนุรวม  https://am.kkpfg.com 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน 
 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 


