
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์
KKP GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - HEDGED

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP INCOME-H

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุน
รวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ BGF
Global Multi-Asset Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ ทั่วโลก
ที่อนุญาตให้กองทุนหลักลงทุนได้ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ (ซ่ึงอาจรวมถึงตราสารหนี้เส่ียงสูง
(high yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A.
• ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลด
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยจะทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน
ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management/
Index tracking) โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารเชิงรุก (Active management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภท
หลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมhttps://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือ
ทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุน

ในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 18 มกราคม 2565

วันเร่ิมต้น class  :

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ต้ังแต่ 18 ม.ค.
65)

2. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักด์ิ (ต้ังแต่ 18 ม.ค.
65)

ดัชนีช้ีวัด :
ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีช้ีวัด
(benchmark) สําหรับวัดผลการดําเนินงาน
ของกองทุน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม 1.47% 1.47% 4.66% -9.18%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 1.75% 1.75% 4.82% -10.34%

ความผันผวนของกองทุน 6.19% 6.19% 7.30% 8.13%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม -9.80%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A

ความผันผวนของกองทุน 8.06%

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 14:45 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : 100 บาท / 10 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+3)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 14:45 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-16.14%

FX Hedging 93.69%

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.27 เท่า

หมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+3 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดการ 2.6750 % 0.8560 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.8150 % 0.9540 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

LUXEMBOURG 98.57

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 18 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซ้ือขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 2.0000 % 1.3000 %

การรับซ้ือคืน 2.0000 % ยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 2.0000 % 1.3000 %

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.0000 % ยกเว้น

การโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน (back end fee) ซํ้าซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
5. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อส่ังซ้ือ/ส่ังขาย/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.00
ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)  

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 98.57

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 2.26

หน่วยลงทุนในประเทศ 0.51

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.08

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -1.26

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

BLACKROCK GLOBAL FUNDS -
GLOBAL MULTI-ASSET INCOME
FUND  (BGMAI2U LX)

98.57

KKP INCOME-H



การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS I2 USD

ISIN code LU1523255922

Bloomberg code BGMAI2U

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                          ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

หมายเหตุ:

KKP INCOME-H



BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BGF Global Multi-Asset Income Fund Class I2 USD
MARCH 2023 FACTSHEET
Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as 
at: 31-Mar-2023. All other data as at 09-Apr-2023.
This document is marketing material. For Investors in the UK. Investors should read the Key 
Investor Information Document and Prospectus prior to investing.

FUND OVERVIEW

The Global Multi-Asset Income Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks an 
above average income without sacrificing long term capital growth. The Fund invests globally in 
the full spectrum of permitted investments including equities, equity-related securities, fixed 
income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable 
securities), units of undertakings for collective investment, cash, deposits and money market 
instruments. This Fund distributes income gross of expenses. Currency exposure is flexibly 
managed.

GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000

Fund
 

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or 
future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. 
Share Class performance displayed in Euro. Performance is show on a net asset value basis, with gross income 
reinvested.

12 MONTH PERFORMANCE PERIODS

Share Class performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) basis, with income reinvested, in U.S. Dollar, net of fees. 
Benchmark performance displayed in USD. 

Key Risks: All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your 
investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be 
guaranteed. The fund invests a large portion of assets which are denominated in other 
currencies; hence changes in the relevant exchange rate will affect the value of the investment.

(Continued on page 2)

Capital at risk. All financial investments involve 
an element of risk. Therefore, the value of your 
investment and the income from it will vary and 
your initial investment amount cannot be 
guaranteed.

SYNTHETIC RISK & REWARD 
INDICATOR (SRRI)
Lower Risk Higher Risk
Potentially Lower Rewards Potentially Higher Rewards

1 2 3 4 5 6 7

KEY FACTS
Asset Class Multi Asset
Morningstar Category USD Moderate Allocation
Fund Launch Date 28-Jun-2012
Share Class Launch Date 23-Nov-2016
Fund Base Currency USD
Share Class Currency USD
Total Fund Size (M) 5,126.00 USD
Domicile Luxembourg
Fund Type UCITS
ISIN LU1523255922
Bloomberg Ticker BGMAI2U
Distribution Frequency None
Minimum Initial Investment 10,000,000 USD*
Management Company BlackRock 

(Luxembourg) S.A.
* or currency equivalent

PORTFOLIO MANAGER(S)
Michael Fredericks
Justin Christofel
Alex Shingler

TOP HOLDINGS (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 3.01
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2.23
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 1.46
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.74
TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING 0.51
MICROSOFT CORP 0.44
SANOFI SA 0.43
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0.36
ASTRAZENECA PLC 0.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.31
Total of Portfolio 9.84

Holdings subject to change

RATINGS



Key Risks Continued: These securities have similar characteristics to corporate bonds but carry greater risk as the details of the underlying loans is 
unknown, although loans with similar terms are typically packaged together. The stability of returns from ABS are not only dependent on changes in interest-
rates but also changes in the repayments of the underlying loans as a result of changes in economic conditions or the circumstances of the holder of the 
loan. These securities can therefore be more sensitive to economic events, may be subject to severe price movements and can be more difficult and/or 
more expensive to sell in difficult markets. The fund may make distributions from capital as well as income or pursue certain investment strategies in order 
to generate income. Whilst this might allow more income to be distributed, it may also have the effect of reducing capital and the potential for long-term 
capital growth.

ASSET TYPE BREAKDOWN (%)

Allocations subject to change.

PORTFOLIO CHARACTERISTICS
Weighted Average Market Capitalisation (millions) 183,295 USD
Price to Book Ratio 1.53x
Price to Earnings (TTM) Ratio 12.82x
Nominal Weighted Average Life (WAL) 5.82 yrs
Standard Deviation (3yrs) 2.59
Standard Deviation (3yr - Annualised) 8.98

FEES AND CHARGES
Max Initial Charge 0.00%
Exit Fee 0.00%
Ongoing Charge 0.68%
Performance Fee 0.00%

DEALING INFORMATION
Settlement Trade Date + 3 days
Dealing Frequency Daily, forward pricing basis

FIXED INCOME CREDIT RATINGS (%)

REGIONAL EXPOSURE (%)



IMPORTANT INFORMATION:
Certain information contained herein (the “Information”) has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may include data
from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries (“MSCI”)), or third party suppliers (each an “Information Provider”), and it  may not be reproduced or redisseminated in
whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information
may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial
instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based
on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund’s assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier
between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them.
The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it  may make or permit  to be made of the Information. Neither MSCI ESG
Research nor  any Information Party  makes any representations or  express or  implied warranties  (which are expressly  disclaimed),  nor  shall  they incur  liability  for  any errors  or
omissions in the Information, or for any damages related thereto. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.

BGF Global Multi-Asset Income Fund Class I2 USD
MARCH 2023 FACTSHEET

SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
Sustainability Characteristics can help investors integrate non-financial, sustainability considerations into their investment process. These metrics 
enable investors to evaluate funds based on their environmental, social, and governance (ESG) risks and opportunities. This analysis can provide 
insight into the effective management and long-term financial prospects of a fund.

The metrics below have been provided for transparency and informational purposes only. The existence of an ESG rating is not indicative of how or 
whether ESG factors will be integrated into a fund. The metrics are based on MSCI ESG Fund Ratings and, unless otherwise stated in fund 
documentation and included within a fund’s investment objective, do not change a fund’s investment objective or constrain the fund’s investable 
universe, and there is no indication that an ESG or Impact focused investment strategy or exclusionary screens will be adopted by a fund. For more 
information regarding a fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC) A
MSCI ESG Quality Score - Peer 
Percentile

37.18%

Fund Lipper Global Classification Mixed Asset USD Flex - Global
Funds in Peer Group 156

MSCI ESG Quality Score (0-10) 7.08

MSCI ESG % Coverage 65.79%

MSCI Weighted Average Carbon 
Intensity (Tons CO2E/$M SALES)

261.69

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 06-Jan-2023, based on holdings as of 31-Jul-2022. As such, the fund’s sustainable characteristics may 
differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% of the fund’s gross weight must come from securities covered by MSCI ESG Research (certain cash 
positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund’s gross weight; the absolute 
values of short positions are included but treated as uncovered), the fund’s holdings date must be less than one year old, and the fund must have at 
least ten securities. For newly launched funds, sustainability characteristics are typically available 6 months after launch.

ESG GLOSSARY:

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG
Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile: The fund’s ESG Percentile compared to its Lipper peer group.
Fund Lipper Global Classification: The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.
Funds in Peer Group: The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.
MSCI ESG Quality Score (0-10): The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. The Score also
considers ESG Rating trend of  holdings and the fund exposure to  holdings in  the laggard category.  MSCI rates underlying holdings according to  their  exposure to  industry
specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.
MSCI ESG % Coverage:  Percentage of the fund's holdings for which the MSCI ESG ratings data is available. The MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score, and
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metrics are displayed for funds with at least 65% coverage.
MSCI  Weighted  Average  Carbon  Intensity  (Tons  CO2E/$M  SALES):  Measures  a  fund's  exposure  to  carbon  intensive  companies.  This  figure  represents  the  estimated
greenhouse gas emissions per $1 million in sales across the fund’s holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage: Percentage of the fund's holdings for which MSCI Carbon Intensity data is available. The MSCI Weighted Average
Carbon Intensity metric is displayed for funds with any coverage. Funds with low coverage may not fully represent the fund’s carbon characteristics given the lack of coverage.



GLOSSARY
Ongoing Charge: is a figure representing all annual charges and other payments
taken from the fund.
Quartile  Rank: categorises  a  fund  into  four  equal  bands  based  on  their
performance over  a  specified period within  the relevant  Morningstar's  sector.  The
top  or  first  quartile  contains  the  top  25%  of  funds,  through  to  the  bottom  or  4th
quartile which contains the bottom 25% of funds.
SRRI: is a value based on the volatility of the fund, which gives an indication of the
overall risk and reward profile of the Fund.
Nominal  Weighted Average Life  (WAL):  A  bond’s  maturity  is  the  length  of  time
until the principal amount of the bond is to be repaid. WAL of the fund is calculated
as the average of the underlying bonds’ maturities, adjusted to take account of their
relative weight (size) within the fund.

+44 (0) 20 7743 3300 investor.services@blackrock.com blackrock.co.uk

IMPORTANT INFORMATION:
All  financial  investments  involve  an  element  of  risk.  Therefore,  the  value  of  your  investment  and  the  income  from  it  will  vary  and  your  initial  investment  amount  cannot  be
guaranteed.  This  document  is  marketing  material.  BlackRock  Global  Funds  (BGF)  is  an  open-ended  investment  company  established  and  domiciled  in  Luxembourg  which  is
available for sale in certain jurisdictions only. BGF is not available for sale in the U.S. or to U.S. persons. Product information concerning BGF should not be published in the U.S.
BlackRock Investment Management (UK) Limited is the Principal Distributor of BGF and may terminate marketing at any time. Subscriptions in BGF are valid only if made on the
basis of the current Prospectus, the most recent financial reports and the Key Investor Information Document, which are available in registered jurisdictions and available in local
language where registered can be found at www.blackrock.com on the relevant product pages. . Prospectuses, Key Investor Information Documents and application forms may not
be available to investors in certain jurisdictions where the Fund in question has not been authorised. Investors should understand all characteristics of the funds objective before
investing. For information on investor rights and how to raise complaints please go to https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right available in in local language in
registered jurisdictions. In the UK and Non-European Economic Area (EEA) countries: this is Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited, authorised and regulated
by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 02020394.
For your protection telephone calls are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct Authority website for a list of authorised activities conducted by BlackRock.© 2023
BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, and BUILT
FOR THESE TIMES are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their
respective owners.



กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์
KKP GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - HEDGED

หน่วยลงทุนชนิด M
KKP INCOME-H-M

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุน
รวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ BGF
Global Multi-Asset Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ ทั่วโลก
ที่อนุญาตให้กองทุนหลักลงทุนได้ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ (ซ่ึงอาจรวมถึงตราสารหนี้เส่ียงสูง
(high yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A.
• ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลด
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยจะทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน
ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management/
Index tracking) โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารเชิงรุก (Active management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภท
หลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมhttps://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือ
ทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุน

ในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 18 มกราคม 2565

วันเร่ิมต้น class  : 16 ธันวาคม 2565

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ต้ังแต่ 18 ม.ค.
65)

2. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักด์ิ (ต้ังแต่ 18 ม.ค.
65)

ดัชนีช้ีวัด :
ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีช้ีวัด
(benchmark) สําหรับวัดผลการดําเนินงาน
ของกองทุน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม 1.47% 1.47%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 1.75% 1.75%

ความผันผวนของกองทุน 6.20% 6.20%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม -0.43%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A

ความผันผวนของกองทุน 6.07%

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
4. ผลการดําเนินงานของ KKP INCOME-H-M คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ KKP INCOME-H
FUND

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 14:45 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+3)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 14:45 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-4.92%

FX Hedging 93.69%

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.27 เท่า

หมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+3 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดการ 2.6750 % 0.8560 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.8150 % 0.1380 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

LUXEMBOURG 98.57

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 16 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซ้ือขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 2.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การรับซ้ือคืน 2.0000 % ยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 2.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.0000 % ยกเว้น

การโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. เนื่องจากกองทุนจัดต้ัง/เปิดให้บริการหน่วยลงทุนยังไม่ครบรอบระยะเวลาบัญชี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริงที่แสดงเป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน (back end fee) ซํ้าซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
5. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อส่ังซ้ือ/ส่ังขาย/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.00
ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)  

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 98.57

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 2.26

หน่วยลงทุนในประเทศ 0.51

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.08

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -1.26

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

BLACKROCK GLOBAL FUNDS -
GLOBAL MULTI-ASSET INCOME
FUND  (BGMAI2U LX)

98.57

KKP INCOME-H-M



การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS I2 USD

ISIN code LU1523255922

Bloomberg code BGMAI2U

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                          ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

หมายเหตุ:

KKP INCOME-H-M



BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BGF Global Multi-Asset Income Fund Class I2 USD
MARCH 2023 FACTSHEET
Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as 
at: 31-Mar-2023. All other data as at 09-Apr-2023.
This document is marketing material. For Investors in the UK. Investors should read the Key 
Investor Information Document and Prospectus prior to investing.

FUND OVERVIEW

The Global Multi-Asset Income Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks an 
above average income without sacrificing long term capital growth. The Fund invests globally in 
the full spectrum of permitted investments including equities, equity-related securities, fixed 
income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable 
securities), units of undertakings for collective investment, cash, deposits and money market 
instruments. This Fund distributes income gross of expenses. Currency exposure is flexibly 
managed.

GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000

Fund
 

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or 
future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. 
Share Class performance displayed in Euro. Performance is show on a net asset value basis, with gross income 
reinvested.

12 MONTH PERFORMANCE PERIODS

Share Class performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) basis, with income reinvested, in U.S. Dollar, net of fees. 
Benchmark performance displayed in USD. 

Key Risks: All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your 
investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be 
guaranteed. The fund invests a large portion of assets which are denominated in other 
currencies; hence changes in the relevant exchange rate will affect the value of the investment.

(Continued on page 2)

Capital at risk. All financial investments involve 
an element of risk. Therefore, the value of your 
investment and the income from it will vary and 
your initial investment amount cannot be 
guaranteed.

SYNTHETIC RISK & REWARD 
INDICATOR (SRRI)
Lower Risk Higher Risk
Potentially Lower Rewards Potentially Higher Rewards

1 2 3 4 5 6 7

KEY FACTS
Asset Class Multi Asset
Morningstar Category USD Moderate Allocation
Fund Launch Date 28-Jun-2012
Share Class Launch Date 23-Nov-2016
Fund Base Currency USD
Share Class Currency USD
Total Fund Size (M) 5,126.00 USD
Domicile Luxembourg
Fund Type UCITS
ISIN LU1523255922
Bloomberg Ticker BGMAI2U
Distribution Frequency None
Minimum Initial Investment 10,000,000 USD*
Management Company BlackRock 

(Luxembourg) S.A.
* or currency equivalent

PORTFOLIO MANAGER(S)
Michael Fredericks
Justin Christofel
Alex Shingler

TOP HOLDINGS (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 3.01
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2.23
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 1.46
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.74
TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING 0.51
MICROSOFT CORP 0.44
SANOFI SA 0.43
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0.36
ASTRAZENECA PLC 0.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.31
Total of Portfolio 9.84

Holdings subject to change

RATINGS



Key Risks Continued: These securities have similar characteristics to corporate bonds but carry greater risk as the details of the underlying loans is 
unknown, although loans with similar terms are typically packaged together. The stability of returns from ABS are not only dependent on changes in interest-
rates but also changes in the repayments of the underlying loans as a result of changes in economic conditions or the circumstances of the holder of the 
loan. These securities can therefore be more sensitive to economic events, may be subject to severe price movements and can be more difficult and/or 
more expensive to sell in difficult markets. The fund may make distributions from capital as well as income or pursue certain investment strategies in order 
to generate income. Whilst this might allow more income to be distributed, it may also have the effect of reducing capital and the potential for long-term 
capital growth.

ASSET TYPE BREAKDOWN (%)

Allocations subject to change.

PORTFOLIO CHARACTERISTICS
Weighted Average Market Capitalisation (millions) 183,295 USD
Price to Book Ratio 1.53x
Price to Earnings (TTM) Ratio 12.82x
Nominal Weighted Average Life (WAL) 5.82 yrs
Standard Deviation (3yrs) 2.59
Standard Deviation (3yr - Annualised) 8.98

FEES AND CHARGES
Max Initial Charge 0.00%
Exit Fee 0.00%
Ongoing Charge 0.68%
Performance Fee 0.00%

DEALING INFORMATION
Settlement Trade Date + 3 days
Dealing Frequency Daily, forward pricing basis

FIXED INCOME CREDIT RATINGS (%)

REGIONAL EXPOSURE (%)



IMPORTANT INFORMATION:
Certain information contained herein (the “Information”) has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may include data
from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries (“MSCI”)), or third party suppliers (each an “Information Provider”), and it  may not be reproduced or redisseminated in
whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information
may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial
instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based
on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund’s assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier
between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them.
The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it  may make or permit  to be made of the Information. Neither MSCI ESG
Research nor  any Information Party  makes any representations or  express or  implied warranties  (which are expressly  disclaimed),  nor  shall  they incur  liability  for  any errors  or
omissions in the Information, or for any damages related thereto. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.

BGF Global Multi-Asset Income Fund Class I2 USD
MARCH 2023 FACTSHEET

SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
Sustainability Characteristics can help investors integrate non-financial, sustainability considerations into their investment process. These metrics 
enable investors to evaluate funds based on their environmental, social, and governance (ESG) risks and opportunities. This analysis can provide 
insight into the effective management and long-term financial prospects of a fund.

The metrics below have been provided for transparency and informational purposes only. The existence of an ESG rating is not indicative of how or 
whether ESG factors will be integrated into a fund. The metrics are based on MSCI ESG Fund Ratings and, unless otherwise stated in fund 
documentation and included within a fund’s investment objective, do not change a fund’s investment objective or constrain the fund’s investable 
universe, and there is no indication that an ESG or Impact focused investment strategy or exclusionary screens will be adopted by a fund. For more 
information regarding a fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC) A
MSCI ESG Quality Score - Peer 
Percentile

37.18%

Fund Lipper Global Classification Mixed Asset USD Flex - Global
Funds in Peer Group 156

MSCI ESG Quality Score (0-10) 7.08

MSCI ESG % Coverage 65.79%

MSCI Weighted Average Carbon 
Intensity (Tons CO2E/$M SALES)

261.69

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 06-Jan-2023, based on holdings as of 31-Jul-2022. As such, the fund’s sustainable characteristics may 
differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% of the fund’s gross weight must come from securities covered by MSCI ESG Research (certain cash 
positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund’s gross weight; the absolute 
values of short positions are included but treated as uncovered), the fund’s holdings date must be less than one year old, and the fund must have at 
least ten securities. For newly launched funds, sustainability characteristics are typically available 6 months after launch.

ESG GLOSSARY:

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG
Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile: The fund’s ESG Percentile compared to its Lipper peer group.
Fund Lipper Global Classification: The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.
Funds in Peer Group: The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.
MSCI ESG Quality Score (0-10): The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. The Score also
considers ESG Rating trend of  holdings and the fund exposure to  holdings in  the laggard category.  MSCI rates underlying holdings according to  their  exposure to  industry
specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.
MSCI ESG % Coverage:  Percentage of the fund's holdings for which the MSCI ESG ratings data is available. The MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score, and
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metrics are displayed for funds with at least 65% coverage.
MSCI  Weighted  Average  Carbon  Intensity  (Tons  CO2E/$M  SALES):  Measures  a  fund's  exposure  to  carbon  intensive  companies.  This  figure  represents  the  estimated
greenhouse gas emissions per $1 million in sales across the fund’s holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage: Percentage of the fund's holdings for which MSCI Carbon Intensity data is available. The MSCI Weighted Average
Carbon Intensity metric is displayed for funds with any coverage. Funds with low coverage may not fully represent the fund’s carbon characteristics given the lack of coverage.



GLOSSARY
Ongoing Charge: is a figure representing all annual charges and other payments
taken from the fund.
Quartile  Rank: categorises  a  fund  into  four  equal  bands  based  on  their
performance over  a  specified period within  the relevant  Morningstar's  sector.  The
top  or  first  quartile  contains  the  top  25%  of  funds,  through  to  the  bottom  or  4th
quartile which contains the bottom 25% of funds.
SRRI: is a value based on the volatility of the fund, which gives an indication of the
overall risk and reward profile of the Fund.
Nominal  Weighted Average Life  (WAL):  A  bond’s  maturity  is  the  length  of  time
until the principal amount of the bond is to be repaid. WAL of the fund is calculated
as the average of the underlying bonds’ maturities, adjusted to take account of their
relative weight (size) within the fund.

+44 (0) 20 7743 3300 investor.services@blackrock.com blackrock.co.uk

IMPORTANT INFORMATION:
All  financial  investments  involve  an  element  of  risk.  Therefore,  the  value  of  your  investment  and  the  income  from  it  will  vary  and  your  initial  investment  amount  cannot  be
guaranteed.  This  document  is  marketing  material.  BlackRock  Global  Funds  (BGF)  is  an  open-ended  investment  company  established  and  domiciled  in  Luxembourg  which  is
available for sale in certain jurisdictions only. BGF is not available for sale in the U.S. or to U.S. persons. Product information concerning BGF should not be published in the U.S.
BlackRock Investment Management (UK) Limited is the Principal Distributor of BGF and may terminate marketing at any time. Subscriptions in BGF are valid only if made on the
basis of the current Prospectus, the most recent financial reports and the Key Investor Information Document, which are available in registered jurisdictions and available in local
language where registered can be found at www.blackrock.com on the relevant product pages. . Prospectuses, Key Investor Information Documents and application forms may not
be available to investors in certain jurisdictions where the Fund in question has not been authorised. Investors should understand all characteristics of the funds objective before
investing. For information on investor rights and how to raise complaints please go to https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right available in in local language in
registered jurisdictions. In the UK and Non-European Economic Area (EEA) countries: this is Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited, authorised and regulated
by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 02020394.
For your protection telephone calls are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct Authority website for a list of authorised activities conducted by BlackRock.© 2023
BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, and BUILT
FOR THESE TIMES are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their
respective owners.



กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์
KKP GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - HEDGED

หน่วยลงทุนชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ
KKP INCOME-H-R

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุน
รวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ BGF
Global Multi-Asset Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ ทั่วโลก
ที่อนุญาตให้กองทุนหลักลงทุนได้ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ (ซ่ึงอาจรวมถึงตราสารหนี้เส่ียงสูง
(high yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A.
• ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลด
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยจะทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน
ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management/
Index tracking) โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารเชิงรุก (Active management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภท
หลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมhttps://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือ
ทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุน

ในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 18 มกราคม 2565

วันเร่ิมต้น class  :

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ต้ังแต่ 18 ม.ค.
65)

2. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักด์ิ (ต้ังแต่ 18 ม.ค.
65)

ดัชนีช้ีวัด :
ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีช้ีวัด
(benchmark) สําหรับวัดผลการดําเนินงาน
ของกองทุน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม 1.47% 1.47% 4.66% -9.18%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 1.75% 1.75% 4.82% -10.34%

ความผันผวนของกองทุน 6.19% 6.19% 7.30% 8.13%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม -9.80%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A

ความผันผวนของกองทุน 8.06%

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 14:45 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : 100 บาท / 10 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+3)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 14:45 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-16.14%

FX Hedging 93.69%

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.27 เท่า

หมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+3 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดการ 2.6750 % 0.8560 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.8150 % 0.9540 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

LUXEMBOURG 98.57

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 18 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซ้ือขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 2.0000 % 1.3000 %

การรับซ้ือคืน 2.0000 % ยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 2.0000 % 1.3000 %

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.0000 % ยกเว้น

การโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน (back end fee) ซํ้าซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
5. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อส่ังซ้ือ/ส่ังขาย/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.00
ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)  

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 98.57

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 2.26

หน่วยลงทุนในประเทศ 0.51

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.08

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -1.26

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

BLACKROCK GLOBAL FUNDS -
GLOBAL MULTI-ASSET INCOME
FUND  (BGMAI2U LX)

98.57

KKP INCOME-H-R



การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS I2 USD

ISIN code LU1523255922

Bloomberg code BGMAI2U

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                          ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

หมายเหตุ:

KKP INCOME-H-R



BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BGF Global Multi-Asset Income Fund Class I2 USD
MARCH 2023 FACTSHEET
Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as 
at: 31-Mar-2023. All other data as at 09-Apr-2023.
This document is marketing material. For Investors in the UK. Investors should read the Key 
Investor Information Document and Prospectus prior to investing.

FUND OVERVIEW

The Global Multi-Asset Income Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks an 
above average income without sacrificing long term capital growth. The Fund invests globally in 
the full spectrum of permitted investments including equities, equity-related securities, fixed 
income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable 
securities), units of undertakings for collective investment, cash, deposits and money market 
instruments. This Fund distributes income gross of expenses. Currency exposure is flexibly 
managed.

GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000

Fund
 

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or 
future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. 
Share Class performance displayed in Euro. Performance is show on a net asset value basis, with gross income 
reinvested.

12 MONTH PERFORMANCE PERIODS

Share Class performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) basis, with income reinvested, in U.S. Dollar, net of fees. 
Benchmark performance displayed in USD. 

Key Risks: All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your 
investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be 
guaranteed. The fund invests a large portion of assets which are denominated in other 
currencies; hence changes in the relevant exchange rate will affect the value of the investment.

(Continued on page 2)

Capital at risk. All financial investments involve 
an element of risk. Therefore, the value of your 
investment and the income from it will vary and 
your initial investment amount cannot be 
guaranteed.

SYNTHETIC RISK & REWARD 
INDICATOR (SRRI)
Lower Risk Higher Risk
Potentially Lower Rewards Potentially Higher Rewards

1 2 3 4 5 6 7

KEY FACTS
Asset Class Multi Asset
Morningstar Category USD Moderate Allocation
Fund Launch Date 28-Jun-2012
Share Class Launch Date 23-Nov-2016
Fund Base Currency USD
Share Class Currency USD
Total Fund Size (M) 5,126.00 USD
Domicile Luxembourg
Fund Type UCITS
ISIN LU1523255922
Bloomberg Ticker BGMAI2U
Distribution Frequency None
Minimum Initial Investment 10,000,000 USD*
Management Company BlackRock 

(Luxembourg) S.A.
* or currency equivalent

PORTFOLIO MANAGER(S)
Michael Fredericks
Justin Christofel
Alex Shingler

TOP HOLDINGS (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 3.01
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2.23
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 1.46
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.74
TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING 0.51
MICROSOFT CORP 0.44
SANOFI SA 0.43
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0.36
ASTRAZENECA PLC 0.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.31
Total of Portfolio 9.84

Holdings subject to change

RATINGS



Key Risks Continued: These securities have similar characteristics to corporate bonds but carry greater risk as the details of the underlying loans is 
unknown, although loans with similar terms are typically packaged together. The stability of returns from ABS are not only dependent on changes in interest-
rates but also changes in the repayments of the underlying loans as a result of changes in economic conditions or the circumstances of the holder of the 
loan. These securities can therefore be more sensitive to economic events, may be subject to severe price movements and can be more difficult and/or 
more expensive to sell in difficult markets. The fund may make distributions from capital as well as income or pursue certain investment strategies in order 
to generate income. Whilst this might allow more income to be distributed, it may also have the effect of reducing capital and the potential for long-term 
capital growth.

ASSET TYPE BREAKDOWN (%)

Allocations subject to change.

PORTFOLIO CHARACTERISTICS
Weighted Average Market Capitalisation (millions) 183,295 USD
Price to Book Ratio 1.53x
Price to Earnings (TTM) Ratio 12.82x
Nominal Weighted Average Life (WAL) 5.82 yrs
Standard Deviation (3yrs) 2.59
Standard Deviation (3yr - Annualised) 8.98

FEES AND CHARGES
Max Initial Charge 0.00%
Exit Fee 0.00%
Ongoing Charge 0.68%
Performance Fee 0.00%

DEALING INFORMATION
Settlement Trade Date + 3 days
Dealing Frequency Daily, forward pricing basis

FIXED INCOME CREDIT RATINGS (%)

REGIONAL EXPOSURE (%)



IMPORTANT INFORMATION:
Certain information contained herein (the “Information”) has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may include data
from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries (“MSCI”)), or third party suppliers (each an “Information Provider”), and it  may not be reproduced or redisseminated in
whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information
may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial
instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based
on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund’s assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier
between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them.
The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it  may make or permit  to be made of the Information. Neither MSCI ESG
Research nor  any Information Party  makes any representations or  express or  implied warranties  (which are expressly  disclaimed),  nor  shall  they incur  liability  for  any errors  or
omissions in the Information, or for any damages related thereto. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.

BGF Global Multi-Asset Income Fund Class I2 USD
MARCH 2023 FACTSHEET

SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
Sustainability Characteristics can help investors integrate non-financial, sustainability considerations into their investment process. These metrics 
enable investors to evaluate funds based on their environmental, social, and governance (ESG) risks and opportunities. This analysis can provide 
insight into the effective management and long-term financial prospects of a fund.

The metrics below have been provided for transparency and informational purposes only. The existence of an ESG rating is not indicative of how or 
whether ESG factors will be integrated into a fund. The metrics are based on MSCI ESG Fund Ratings and, unless otherwise stated in fund 
documentation and included within a fund’s investment objective, do not change a fund’s investment objective or constrain the fund’s investable 
universe, and there is no indication that an ESG or Impact focused investment strategy or exclusionary screens will be adopted by a fund. For more 
information regarding a fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC) A
MSCI ESG Quality Score - Peer 
Percentile

37.18%

Fund Lipper Global Classification Mixed Asset USD Flex - Global
Funds in Peer Group 156

MSCI ESG Quality Score (0-10) 7.08

MSCI ESG % Coverage 65.79%

MSCI Weighted Average Carbon 
Intensity (Tons CO2E/$M SALES)

261.69

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 06-Jan-2023, based on holdings as of 31-Jul-2022. As such, the fund’s sustainable characteristics may 
differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% of the fund’s gross weight must come from securities covered by MSCI ESG Research (certain cash 
positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund’s gross weight; the absolute 
values of short positions are included but treated as uncovered), the fund’s holdings date must be less than one year old, and the fund must have at 
least ten securities. For newly launched funds, sustainability characteristics are typically available 6 months after launch.

ESG GLOSSARY:

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG
Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile: The fund’s ESG Percentile compared to its Lipper peer group.
Fund Lipper Global Classification: The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.
Funds in Peer Group: The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.
MSCI ESG Quality Score (0-10): The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. The Score also
considers ESG Rating trend of  holdings and the fund exposure to  holdings in  the laggard category.  MSCI rates underlying holdings according to  their  exposure to  industry
specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.
MSCI ESG % Coverage:  Percentage of the fund's holdings for which the MSCI ESG ratings data is available. The MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score, and
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metrics are displayed for funds with at least 65% coverage.
MSCI  Weighted  Average  Carbon  Intensity  (Tons  CO2E/$M  SALES):  Measures  a  fund's  exposure  to  carbon  intensive  companies.  This  figure  represents  the  estimated
greenhouse gas emissions per $1 million in sales across the fund’s holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage: Percentage of the fund's holdings for which MSCI Carbon Intensity data is available. The MSCI Weighted Average
Carbon Intensity metric is displayed for funds with any coverage. Funds with low coverage may not fully represent the fund’s carbon characteristics given the lack of coverage.



GLOSSARY
Ongoing Charge: is a figure representing all annual charges and other payments
taken from the fund.
Quartile  Rank: categorises  a  fund  into  four  equal  bands  based  on  their
performance over  a  specified period within  the relevant  Morningstar's  sector.  The
top  or  first  quartile  contains  the  top  25%  of  funds,  through  to  the  bottom  or  4th
quartile which contains the bottom 25% of funds.
SRRI: is a value based on the volatility of the fund, which gives an indication of the
overall risk and reward profile of the Fund.
Nominal  Weighted Average Life  (WAL):  A  bond’s  maturity  is  the  length  of  time
until the principal amount of the bond is to be repaid. WAL of the fund is calculated
as the average of the underlying bonds’ maturities, adjusted to take account of their
relative weight (size) within the fund.

+44 (0) 20 7743 3300 investor.services@blackrock.com blackrock.co.uk

IMPORTANT INFORMATION:
All  financial  investments  involve  an  element  of  risk.  Therefore,  the  value  of  your  investment  and  the  income  from  it  will  vary  and  your  initial  investment  amount  cannot  be
guaranteed.  This  document  is  marketing  material.  BlackRock  Global  Funds  (BGF)  is  an  open-ended  investment  company  established  and  domiciled  in  Luxembourg  which  is
available for sale in certain jurisdictions only. BGF is not available for sale in the U.S. or to U.S. persons. Product information concerning BGF should not be published in the U.S.
BlackRock Investment Management (UK) Limited is the Principal Distributor of BGF and may terminate marketing at any time. Subscriptions in BGF are valid only if made on the
basis of the current Prospectus, the most recent financial reports and the Key Investor Information Document, which are available in registered jurisdictions and available in local
language where registered can be found at www.blackrock.com on the relevant product pages. . Prospectuses, Key Investor Information Documents and application forms may not
be available to investors in certain jurisdictions where the Fund in question has not been authorised. Investors should understand all characteristics of the funds objective before
investing. For information on investor rights and how to raise complaints please go to https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right available in in local language in
registered jurisdictions. In the UK and Non-European Economic Area (EEA) countries: this is Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited, authorised and regulated
by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 02020394.
For your protection telephone calls are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct Authority website for a list of authorised activities conducted by BlackRock.© 2023
BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, and BUILT
FOR THESE TIMES are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their
respective owners.



กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์
KKP GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - HEDGED

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
KKP INCOME-H-SSF

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิด
ให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ BGF
Global Multi-Asset Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ ทั่วโลก
ที่อนุญาตให้กองทุนหลักลงทุนได้ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ (ซ่ึงอาจรวมถึงตราสารหนี้เส่ียงสูง
(high yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A.
• ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลด
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยจะทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน
ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management/
Index tracking) โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารเชิงรุก (Active management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภท
หลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมhttps://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือ
ทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุน

ในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 18 มกราคม 2565

วันเร่ิมต้น class  : 20 มกราคม 2565

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ต้ังแต่ 18 ม.ค.
65)

2. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักด์ิ (ต้ังแต่ 18 ม.ค.
65)

ดัชนีช้ีวัด :
ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีช้ีวัด
(benchmark) สําหรับวัดผลการดําเนินงาน
ของกองทุน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม 1.47% 1.47% 4.66% -9.18%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 1.75% 1.75% 4.82% -10.34%

ความผันผวนของกองทุน 6.19% 6.19% 7.30% 8.12%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม -9.83%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A

ความผันผวนของกองทุน 8.10%

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 14:45 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : 100 บาท / 10 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+3)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 14:45 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-15.59%

FX Hedging 93.69%

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.27 เท่า

หมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+3 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดการ 2.6750 % 0.8560 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.8150 % 0.9470 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

LUXEMBOURG 98.57

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 18 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซ้ือขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 2.0000 % ยกเว้น

การรับซ้ือคืน 2.0000 % ยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 2.0000 % ยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.0000 % ยกเว้น

การโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ ยกเว้น

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน (back end fee) ซํ้าซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
5. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อส่ังซ้ือ/ส่ังขาย/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.00
ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)  

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 98.57

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 2.26

หน่วยลงทุนในประเทศ 0.51

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.08

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -1.26

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

BLACKROCK GLOBAL FUNDS -
GLOBAL MULTI-ASSET INCOME
FUND  (BGMAI2U LX)

98.57

KKP INCOME-H-SSF



การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS I2 USD

ISIN code LU1523255922

Bloomberg code BGMAI2U

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                          ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

หมายเหตุ:

KKP INCOME-H-SSF
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BGF Global Multi-Asset Income Fund Class I2 USD
MARCH 2023 FACTSHEET
Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as 
at: 31-Mar-2023. All other data as at 09-Apr-2023.
This document is marketing material. For Investors in the UK. Investors should read the Key 
Investor Information Document and Prospectus prior to investing.

FUND OVERVIEW

The Global Multi-Asset Income Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks an 
above average income without sacrificing long term capital growth. The Fund invests globally in 
the full spectrum of permitted investments including equities, equity-related securities, fixed 
income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable 
securities), units of undertakings for collective investment, cash, deposits and money market 
instruments. This Fund distributes income gross of expenses. Currency exposure is flexibly 
managed.

GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000

Fund
 

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or 
future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. 
Share Class performance displayed in Euro. Performance is show on a net asset value basis, with gross income 
reinvested.

12 MONTH PERFORMANCE PERIODS

Share Class performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) basis, with income reinvested, in U.S. Dollar, net of fees. 
Benchmark performance displayed in USD. 

Key Risks: All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your 
investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be 
guaranteed. The fund invests a large portion of assets which are denominated in other 
currencies; hence changes in the relevant exchange rate will affect the value of the investment.

(Continued on page 2)

Capital at risk. All financial investments involve 
an element of risk. Therefore, the value of your 
investment and the income from it will vary and 
your initial investment amount cannot be 
guaranteed.

SYNTHETIC RISK & REWARD 
INDICATOR (SRRI)
Lower Risk Higher Risk
Potentially Lower Rewards Potentially Higher Rewards

1 2 3 4 5 6 7

KEY FACTS
Asset Class Multi Asset
Morningstar Category USD Moderate Allocation
Fund Launch Date 28-Jun-2012
Share Class Launch Date 23-Nov-2016
Fund Base Currency USD
Share Class Currency USD
Total Fund Size (M) 5,126.00 USD
Domicile Luxembourg
Fund Type UCITS
ISIN LU1523255922
Bloomberg Ticker BGMAI2U
Distribution Frequency None
Minimum Initial Investment 10,000,000 USD*
Management Company BlackRock 

(Luxembourg) S.A.
* or currency equivalent

PORTFOLIO MANAGER(S)
Michael Fredericks
Justin Christofel
Alex Shingler

TOP HOLDINGS (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 3.01
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2.23
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 1.46
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.74
TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING 0.51
MICROSOFT CORP 0.44
SANOFI SA 0.43
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0.36
ASTRAZENECA PLC 0.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.31
Total of Portfolio 9.84

Holdings subject to change

RATINGS



Key Risks Continued: These securities have similar characteristics to corporate bonds but carry greater risk as the details of the underlying loans is 
unknown, although loans with similar terms are typically packaged together. The stability of returns from ABS are not only dependent on changes in interest-
rates but also changes in the repayments of the underlying loans as a result of changes in economic conditions or the circumstances of the holder of the 
loan. These securities can therefore be more sensitive to economic events, may be subject to severe price movements and can be more difficult and/or 
more expensive to sell in difficult markets. The fund may make distributions from capital as well as income or pursue certain investment strategies in order 
to generate income. Whilst this might allow more income to be distributed, it may also have the effect of reducing capital and the potential for long-term 
capital growth.

ASSET TYPE BREAKDOWN (%)

Allocations subject to change.

PORTFOLIO CHARACTERISTICS
Weighted Average Market Capitalisation (millions) 183,295 USD
Price to Book Ratio 1.53x
Price to Earnings (TTM) Ratio 12.82x
Nominal Weighted Average Life (WAL) 5.82 yrs
Standard Deviation (3yrs) 2.59
Standard Deviation (3yr - Annualised) 8.98

FEES AND CHARGES
Max Initial Charge 0.00%
Exit Fee 0.00%
Ongoing Charge 0.68%
Performance Fee 0.00%

DEALING INFORMATION
Settlement Trade Date + 3 days
Dealing Frequency Daily, forward pricing basis

FIXED INCOME CREDIT RATINGS (%)

REGIONAL EXPOSURE (%)



IMPORTANT INFORMATION:
Certain information contained herein (the “Information”) has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may include data
from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries (“MSCI”)), or third party suppliers (each an “Information Provider”), and it  may not be reproduced or redisseminated in
whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information
may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial
instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based
on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund’s assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier
between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them.
The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it  may make or permit  to be made of the Information. Neither MSCI ESG
Research nor  any Information Party  makes any representations or  express or  implied warranties  (which are expressly  disclaimed),  nor  shall  they incur  liability  for  any errors  or
omissions in the Information, or for any damages related thereto. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.

BGF Global Multi-Asset Income Fund Class I2 USD
MARCH 2023 FACTSHEET

SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
Sustainability Characteristics can help investors integrate non-financial, sustainability considerations into their investment process. These metrics 
enable investors to evaluate funds based on their environmental, social, and governance (ESG) risks and opportunities. This analysis can provide 
insight into the effective management and long-term financial prospects of a fund.

The metrics below have been provided for transparency and informational purposes only. The existence of an ESG rating is not indicative of how or 
whether ESG factors will be integrated into a fund. The metrics are based on MSCI ESG Fund Ratings and, unless otherwise stated in fund 
documentation and included within a fund’s investment objective, do not change a fund’s investment objective or constrain the fund’s investable 
universe, and there is no indication that an ESG or Impact focused investment strategy or exclusionary screens will be adopted by a fund. For more 
information regarding a fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC) A
MSCI ESG Quality Score - Peer 
Percentile

37.18%

Fund Lipper Global Classification Mixed Asset USD Flex - Global
Funds in Peer Group 156

MSCI ESG Quality Score (0-10) 7.08

MSCI ESG % Coverage 65.79%

MSCI Weighted Average Carbon 
Intensity (Tons CO2E/$M SALES)

261.69

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 06-Jan-2023, based on holdings as of 31-Jul-2022. As such, the fund’s sustainable characteristics may 
differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% of the fund’s gross weight must come from securities covered by MSCI ESG Research (certain cash 
positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund’s gross weight; the absolute 
values of short positions are included but treated as uncovered), the fund’s holdings date must be less than one year old, and the fund must have at 
least ten securities. For newly launched funds, sustainability characteristics are typically available 6 months after launch.

ESG GLOSSARY:

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG
Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile: The fund’s ESG Percentile compared to its Lipper peer group.
Fund Lipper Global Classification: The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.
Funds in Peer Group: The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.
MSCI ESG Quality Score (0-10): The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. The Score also
considers ESG Rating trend of  holdings and the fund exposure to  holdings in  the laggard category.  MSCI rates underlying holdings according to  their  exposure to  industry
specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.
MSCI ESG % Coverage:  Percentage of the fund's holdings for which the MSCI ESG ratings data is available. The MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score, and
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metrics are displayed for funds with at least 65% coverage.
MSCI  Weighted  Average  Carbon  Intensity  (Tons  CO2E/$M  SALES):  Measures  a  fund's  exposure  to  carbon  intensive  companies.  This  figure  represents  the  estimated
greenhouse gas emissions per $1 million in sales across the fund’s holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage: Percentage of the fund's holdings for which MSCI Carbon Intensity data is available. The MSCI Weighted Average
Carbon Intensity metric is displayed for funds with any coverage. Funds with low coverage may not fully represent the fund’s carbon characteristics given the lack of coverage.



GLOSSARY
Ongoing Charge: is a figure representing all annual charges and other payments
taken from the fund.
Quartile  Rank: categorises  a  fund  into  four  equal  bands  based  on  their
performance over  a  specified period within  the relevant  Morningstar's  sector.  The
top  or  first  quartile  contains  the  top  25%  of  funds,  through  to  the  bottom  or  4th
quartile which contains the bottom 25% of funds.
SRRI: is a value based on the volatility of the fund, which gives an indication of the
overall risk and reward profile of the Fund.
Nominal  Weighted Average Life  (WAL):  A  bond’s  maturity  is  the  length  of  time
until the principal amount of the bond is to be repaid. WAL of the fund is calculated
as the average of the underlying bonds’ maturities, adjusted to take account of their
relative weight (size) within the fund.
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IMPORTANT INFORMATION:
All  financial  investments  involve  an  element  of  risk.  Therefore,  the  value  of  your  investment  and  the  income  from  it  will  vary  and  your  initial  investment  amount  cannot  be
guaranteed.  This  document  is  marketing  material.  BlackRock  Global  Funds  (BGF)  is  an  open-ended  investment  company  established  and  domiciled  in  Luxembourg  which  is
available for sale in certain jurisdictions only. BGF is not available for sale in the U.S. or to U.S. persons. Product information concerning BGF should not be published in the U.S.
BlackRock Investment Management (UK) Limited is the Principal Distributor of BGF and may terminate marketing at any time. Subscriptions in BGF are valid only if made on the
basis of the current Prospectus, the most recent financial reports and the Key Investor Information Document, which are available in registered jurisdictions and available in local
language where registered can be found at www.blackrock.com on the relevant product pages. . Prospectuses, Key Investor Information Documents and application forms may not
be available to investors in certain jurisdictions where the Fund in question has not been authorised. Investors should understand all characteristics of the funds objective before
investing. For information on investor rights and how to raise complaints please go to https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right available in in local language in
registered jurisdictions. In the UK and Non-European Economic Area (EEA) countries: this is Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited, authorised and regulated
by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 02020394.
For your protection telephone calls are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct Authority website for a list of authorised activities conducted by BlackRock.© 2023
BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, and BUILT
FOR THESE TIMES are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their
respective owners.


