หห ามขายผผหลงททนรายยย อย
(กองททนรวมสสาหรร บผผหลงททนสถาบรนและผผหลงททนรายใหญย พเพ ศษเทย านรนน )
ขข อมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564
กองททนรวมทททมทความเสททยงสผงหรร อซรบซห อน

หนรงสรอชทชน วนสย วนสรท ปขห อมผลสสาครญ
กองททนเปพ ดเค Sustainable Long-Short หห ามขายผผหลงททนรายยย อย
K Sustainable Long-Short Fund Not for Retail Investors
บรพษรทหลรกทรร พยร จรดการกองททนกสพกรไทย จสากรด
K-SUSTAIN-UI
การเขห ารย วมตย อตห านททจรพต : ไดห รรบการรร บรอง CAC

• กองททนรวมผสม
• กองททนรวมฟท ดเดอรร (Feeder Fund)
• กองททนรวมทททเนห นลงททนแบบมทความเสททยงตย างประเทศ

กองททนนทไน มย ถผกจสากรดความเสททยงดห านการลงททนเชย นเดทยวกรบกองททนรวมทรทวไป
จจงเหมาะกรบผผหลงททนทททรรบผลขาดททนระดรบสผงไดห เทย านรนน
คทณกสาลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนทเน หมาะกรบใคร?
คทณตห องระวรงอะไรเปป นพพเศษ?
สรดสย วนของประเภททรร พยร สพนทททลงททน
คย าธรรมเนทยม
ผลการดสาเนพนงาน
ขห อมผลอรทนๆ

การลงททนในกองททนรวมไมย ใชย การฝากเงพน
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คทณกสาลรงจะลงททนอะไร?
• กองททนมทนโยบายทททจะนนาเงจนไปลงททนในตตางประเทศ โดยจะเนข นลงททนในหนตวยลงททนของกองททน JPMorgan
Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) - USD (กองททนหลวก)
ในอวตราสตวนโดยเฉลททยในรอบปท บวญชทไมตนขอยกวตารข อยละ 80 ของมมลคตาทรวพยยสนจ สททธจของกองททน โดยกองททนหลวก
มทนโยบายลงททนในหทขนหรร อสวญญาซร ซอขายลตวงหนข าทททมทหลวกทรวพยยอขางอจงเปป นหทขนของบรจ ษวททววท โลก
ทวงนท
ซ ซ ในระยะแรกกองททน K-SUSTAIN-UI จะลงททนใน share class S2 ซซงท เปป น share class สนาหรวบผมขลงททนสถาบวน
และซร ซอขายเปป นสกทลเงจนดอลลารย สหรวฐ (USD) และมทอายท 3 ปท นวบจากววนเสนอขาย share class S2 เมรทอครบ 3 ปท
หนตวยลงททนใน share class S2 จะถมกสวบเปลททยนหนตวยลงททนไปยวง share class I ซซงท เปป น share class สนาหรวบผมขลง
ททนสถาบวนและซร ซอขายเปป นสกทลเงจนดอลลารย สหรวฐ (USD) อยตางไรกปตาม การสวบเปลททยนดวงกลตาวจะเปป นไปตาม
ดทลยพจนจจของกองททนหลวก ซซงท กองททนหลวกจะแจข งใหข ทราบลตวงหนข ากตอนการสวบเปลททยนและบรจ ษวทจวดการจะประกาศใหข
ผมขถรอหนตวยลงททนทราบทางเวปบไซตยของบรจ ษวทจวดการ
• สนาหรวบการลงททนสตวนทททเหลรอ กองททนอาจพจจารณาลงททนในหรร อมทไวข ซงซท ตราสารแหตงททน ตราสารกซงท หนท ซกซงท ททน
ตราสารแหตงหนท ซ เงจนฝาก หรร อตราสารเททยบเทตาเงจนฝาก หรร อหลวกทรวพยยหรร อทรวพยยสนจ อรทนทวงในและตต
ซ
างประเทศทททไมตขดว
ตตอกฎหมาย ก.ล.ต.
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซร ซอขายลตวงหนข า (Derivatives) เพรทอการเพจทมประสจทธจภาพการบรจ หารการลงททน
(Efficient Portfolio Management) โดยคนานวณดข วยวจธท Absolute VaR ตข องไมตเกจน 20% ของ NAV และอาจลงททน
ในตราสารทททมทสญ
ว ญาซร ซอขายลตวงหนข าแฝง (Structured Note หรร อ SN) รวมถซงกองททนจะลงททนในสวญญาซร ซอขายลตวง
หนข าเพรทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพจนจจของผมขจดว การกองททน
• กองททนอาจกมขยรมเงจนหรร อทนาธทรกรรมขายโดยมทสญ
ว ญาซร ซอครนเพรทอการลงททนไดข ไมตเกจนรข อยละ 50 ของมมลคตาทรวพยยสนจ
สททธจของกองททนไดข อยตางไรกปตาม กองททนจะไมตทนาธทรกรรมการขายหลวกทรวพยยททตของยรมมาเพรทอการสตงมอบ (short sell)
• กองททนอาจลงททนในตราสารหนท ซทททมทอนว ดวบความนตาเชรทอถรอตนทากวตาทททสามารถลงททนไดข (Non – Investment Grade)
ตราสารหนท ซทททไมตไดข รวบการจวดอวนดวบความนตาเชรทอถรอ (Unrated) หลวกทรวพยยททมจไดข จดทะเบทยนในตลาดหลวกทรวพยย
(Unlisted) ทวงในและตต
ซ
างประเทศไดข
นโยบายการลงททนของกองททนหลวก
•กองททนหลวกมทนโยบายเนข นลงททนไมตนขอยกวตารข อยละ 67 ของสถานะซร ซอ (long position) ในหทขนของบรจ ษวททททมทความ
ยวงท ยรนในการดนาเนจนธทรกจจหรร อบรจ ษวททททมทการพวฒนาธทรกจจในทางทททยงวท ยรน ซซงท พจจารณาจากปว จจวยดข านสจงท แวดลข อม สวงคม
และธรรมาภจบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)
•กองททนหลวกจะเขข าทนาธทรกรรมสวญญาซร ซอขายลตวงหนข าเพรทอมทสถานะขาย (short position) ในหทขนของบรจ ษวททททมทราคา
ซร ซอขายสมงกวตามมลคตาทททแทข จรจ ง รวมถซงบรจ ษวททททไมตยงวท ยรนหรร อไมตแสดงใหข เหปนถซงการพวฒนาอยตางยวงท ยรน
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•กองททนหลวกจะลงททนในหทขนของบรจ ษวทโดยตรงหรร อผตานสวญญาซร ซอขายลตวงหนข าทททอขางอจงกวบหทขนของบรจ ษวททววท โลก รวม
ถซงตลาดเกจดใหมต
•กองททนหลวกอาจลงททนในหทขนจทน (China A-Shares) ผตาน China-Hong Kong Stock Connect Programmes ไดข
ไมตเกจนรข อยละ 10 ของทรวพยยสนจ ของกองททน
•กองททนหลวกจะเขข าทนาธทรกรรมสวญญาซร ซอขายลตวงหนข าเพรทอมทสถานะซร ซอ (long position) ไดข ไมตเกจนรข อยละ 150 ของ
มมลคตาทรวพยยสนจ สททธจของกองททน และทนาธทรกรรมสวญญาซร ซอขายลตวงหนข าเพรทอมทสถานะขาย (short position) ไดข ไมตเกจน
รข อยละ 150 ของมมลคตาทรวพยยสนจ สททธจของกองททน ฐานะการลงททนสททธจ (net exposure) โดยทววท ไปจะอยมใต นชตวงรข อยละ
0 – 90 ของมมลคตาทรวพยยสนจ สททธจของกองททน
ผลกระทบทางลบทททมากทททสดท จากการลงททนในสวญญาซร ซอขายลตวงหนข าและการกมขยรมเงจนตตอเงจนททนของกองททนรวมเปป น
อยตางไร
กองททนสามารถลงททนในสวญญาซร ซอขายลตวงหนข าไดข ภายใตข อตว ราสตวนทททกนาหนด นอกจากนท ซ กองททนหลวกอาจลงททนใน
สวญญาซร ซอขายลตวงหนข าโดยมทวตว ถทประสงคยทงเพร
ว ซ ทอลดความเสททยง เพรทอเพจทมประสจทธจภาพการบรจ หารการลงททน และเพรทอ
เปป นสตวนหนซงท ของกลยททธยการลงททน เชตน Long/short Strategy เปป นตข น โดยอาจมทสถานะซร ซอ (long position) ไดข ไมต
เกจนรข อยละ 150 ของมมลคตาทรวพยยสนจ สททธจของกองททน และมทสถานะขาย (short position) ไดข ไมตเกจนรข อยละ 150 ของ
มมลคตาทรวพยยสนจ สททธจของกองททน ฐานะการลงททนสททธจ (net exposure) โดยทววท ไปจะอยมใต นชตวงรข อยละ 0 – 90 ของ
มมลคตาทรวพยยสนจ สททธจของกองททน และกองททนหลวกจะลงททนในสวญญาซร ซอขายลตวงหนข าเพรทอเพจทมฐานะการลงททนใน
สจนทรวพยยโดยรวม (Leverage) ไดข สงม สทดประมาณรข อยละ 300 ของมมลคตาทรวพยยสทท ธจของกองททนหลวก สตงผลใหข กองททน
มทความเสททยงและความผวนผวนสมงขซ ซน
นอกจากนท ซ กองททนยวงสามารถกมขยรมเงจนหรร อการทนา repo เพรทอการจวดการลงททนไดข ไมตเกจนรข อยละ 50 ของมมลคตา
ทรวพยยสนจ สททธจของกองททน
ผลกระทบทางลบทททมากทททสดท จากการลงททนขข างตข น จะเกจดในกรณทททราคาหลวกทรวพยยอขางอจงมทความผวนผวนมาก หรร อ
ทจศทางการลงททนไมตเปป นไปตามทททคาดการณยจนอาจทนาใหข กองททนขาดททนจากการลงททนในสวญญาซร ซอขายลตวงหนข า
อยตางไรกปตาม ผมขลงททนจะขาดททนไมตเกจนรข อยละ 100 ของมมลคตาเงจนลงททนเรจท มแรกของผมขลงททน
กลยททธร ในการบรพหารจรดการลงททน
เนข นลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวมตตางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงต หววงใหข ผลประกอบการเคลรทอนไหวตาม
กองททนหลวก ทวงนท
ซ ซ กองททนหลวกบรจ หารโดยใชข นโยบายเชจงรทก (Active management strategy)
คทณสามารถศซกษาขข อมมลกองททนหลวกไดข จาก : https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/
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กองททนรวมนทเน หมาะกรบใคร?
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาของตราสารททนทททกองททนไปลงททน ซซงท อาจปรวบตววเพจทมสมงขซ ซนหรร อลดลง
ตนทากวตามมลคตาทททลงททนและทนาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททเขข าใจและสามารถรวบความเสททยงจากการลงททนในสวญญาซร ซอขายลตวงหนข าเพรทอเพจทมฐานะการลงททนใน
สจนทรวพยยใหข มทมลม คตาสมงกวตามมลคตาทรวพยยสนจ ของกองททน (Leverage) ไดข
• ผมขลงททนทททคาดหววงผลตอบแทนสมงตตอเงจนลงททนทททจนากวดและสามารถรวบความผวนผวนของอวตราผลตอบแทนและรวบ
ผลขาดททนสมงไดข
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไดข
• ผมขททสามารถลงททนไดข ระยะยาวตวงแตต
ซ 5 ปท ขซ ซนไป
กองททนรวมนทไน มย เหมาะกรบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจนานวนเงจนทททแนตนอน หรร อรวกษาเงจนตข นใหข อยมคต รบ
• ผมขลงททนทททตของการสภาพคลตองสมง
ทสาอยย างไรหากยรงไมย เขห าใจนโยบาย และความเสททยงของกองททนนท น
- อย านหนวงสรอชท ซชวนฉบวบเตปม หรร อสอบถามผมขสนวบสนทนการขายและบรจ ษวทจวดการ
- อยย าลงททนหากไมตเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ซดทพอ
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คทณตห องระวรงอะไรเปป นพพเศษ?
คสาเตรอนทททสาส ครญ
• กองททน K-SUSTAIN-UI เปป นกองททนทททมทความเสททยงสมงหรร อซวบซข อน เนรทองจากกองททนหลวกลงททนในสวญญาซร ซอขายลตวงหนข าเพรทอใชข
เปป นเครรท องมรอในการสรข างกลยททธยการลงททนทททซบว ซข อน เชตน Long/short Strategy เปป นตข น และเพรทอเพจทมฐานะการลงททนในสจนทรวพยย
โดยรวม (Leverage) ดวงนวนซ กองททน K-SUSTAIN-UI จซงมทความแตกตตางจากกองททนรวมทววท ไป ผมขลงททนควรศซกษาใหข เขข าใจกตอนลง
ททน หรร อสอบถามรายละเอทยดเพจทมเตจมจากคนขาย ทวงนท
ซ ซ ผมขลงททนควรจวดสรรเงจนลงททนในสจนทรวพยยอรทนเพรทอเปป นการกระจายความเสททยง
ใหข เหมาะสมกวบระดวบความเสททยงทททผข ลม งททนยอมรวบไดข
• กองททนหลวกลงททนในสวญญาซร ซอขายลตวงหนข าเพรทอเพจทมฐานะการลงททนในสจนทรวพยยใหข มทมลม คตาสมงกวตามมลคตาทรวพยยสนจ ของกองททน
(Leverage) ทนาใหข อาจมทความเสททยงมากกวตากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอจงโดยตรง ดวงนวนซ หากเกจดเหตทการณยททสงต ผลกระทบเชจง
ลบกวบกองททน กองททนอาจประสบภาวะขาดททนสมงมากจนสตงผลใหข ผข ลม งททนสมญเสทยเงจนลงททนทวงหมด
ซ
• กองททน K-SUSTAIN-UI อาจมทการกมขยรมหรร อทนา repo เพรทอการจวดการลงททนไดข และอาจมทการลงททนในสวญญาซร ซอขายลตวงหนข าเพรทอ
การเพจทมประสจทธจภาพการลงททน (Efficient Portfolio Management) รวมทวงซ อาจลงททนในตราสารทททมทสญ
ว ญาซร ซอขายลตวงหนข าแฝง
(Structured Notes) ทนาใหข อาจมทความเสททยงมากกวตากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอจงโดยตรง เนรทองจากใชข เงจนลงททนในจนานวนททท
นข อยกวตา จซงอาจมทกนาไร/ขาดททนสมงกวตาการลงททนในหลวกทรวพยยอขางอจงโดยตรง
• กองททน K-SUSTAIN-UI อาจลงททนในตราสารหนท ซทททมทอนว ดวบความนตาเชรทอถรอตนทากวตาทททสามารถลงททนไดข (Non – Investment
Grade) ตราสารหนท ซทททไมตไดข รวบการจวดอวนดวบความนตาเชรทอถรอ (Unrated) หลวกทรวพยยททมจไดข จดทะเบทยนในตลาดหลวกทรวพยย (Unlisted)
ดวงนวนซ ผมขลงททนอาจมทความเสททยงสมงขซ ซนจากการไมตไดข รวบชนาระครนเงจนตข นและดอกเบท ซย
• กองททน K-SUSTAIN-UI อาจลงททนในสวญญาซร ซอขายลตวงหนข าเพรทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพจนจจของผมข
จวดการกองททน ดวงนวนซ กองททน K-SUSTAIN-UI อาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• เนรทองจากกองททน K-SUSTAIN-UI มทนโยบายลงททนในกองททนรวมตตางประเทศ ดวงนวนซ การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองททนลง
ททน อาทจ การเปลททยนแปลงทางการเมรองหรร อนโยบายทางการเงจน อาจสตงผลกระทบตตอมมลคตาหนตวยลงททนของกองททนไดข รวมถซงการ
ออกมาตรการทททอาจสตงผลใหข ผข ลม งททนไดข รวบเงจนคตาขายครนหนตวยลงททนลตาชข ากวตาระยะเวลาทททกนาหนดไวข ในหนวงสรอชท ซชวน
• กองททนหลวกอาจจนากวดการไถตถอนหนตวยลงททนในกรณทททผข ถม รอหนตวยลงททนของกองททนตตางประเทศไถตถอนหนตวยลงททนเกจนกวตารข อย
ละ 10 ของมมลคตาทรวพยยสนจ สททธจของกองททนหลวก โดยจะเลรทอนคนาสวงท ขายครนหนตวยลงททนบางสตวนใหข มทผลในววนทนาการถวดไป ซซงท อาจทนา
ใหข ผข ถม รอหนตวยลงททนไดข รวบชนาระเงจนลตาชข ากวตาทททกนาหนดไดข อยตางไรกปตาม บรจ ษวทจวดการไดข พจจารณาแลข ววตา ในสภาวะตลาดปกตจ กอง
ททนหลวกลงททนในสจนทรวพยยททมทสภาพคลตองเพทยงพอทททจะรองรวบการไถตถอนหนตวยลงททน และบรจ ษวทจวดการมจไดข จนากวดการไถตถอนหนตวย
ลงททนกองททน K-SUSTAIN-UI แตตอยตางใด
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แผนภาพแสดงตสาแหนย งความเสททยงของกองททนรวม

K-SUSTAIN-UI

6 / 18

ปร จจรยความเสททยงทททสาส ครญ
ความเสททยงจากความผรนผวนของราคาหลรกทรร พยร (market risk)
ตนทา

ความผวนผวนของ
ผลการดนาเนจนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตรวในผผหออกรายใดรายหนจทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน
ตนทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนจทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองททน JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf)
(acc) - USD
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตนทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ความเสททยงจากการลงททนกระจทกในประเทศใดประเทศหนททง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ททน JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) - USD
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตนทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนตตางประเทศไมตมทการเปจ ดเผยขข อมมลดวงกลตาว

ความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอรตราแลกเปลททยน (exchange rate risk)
ตนทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทรงน หมด/
เกรอบทรงน หมด

บางสย วน

ดทลยพพนพจ

ไมย ปหองกรน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 50-100% ของเงจนลงททนในตตางประเทศ

*คทณสามารถดผขหอมผลเพพทมเตพมไดห ทท www.kasikornasset.com
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สรดสย วนของประเภททรร พยร สพนทททลงททน
(% NAV)

อรทน ๆ : -4.67%
เงจนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทตาเงจนฝาก
: 1.75%

หนตวยลงททน : 102.92%

กองททน JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) - USD
(% NAV)
INDUSTRIALS : 11.9%
HEALTH CARE : 11.46%

OTHERS : 50.95%

For MOM_K-SUSTAIN-UI

INFORMATION
TECHNOLOGY : 11.26%
CONSUMER
DISCRETIONARY : 8.24%
MATERIALS : 6.19%

ขห อมผล ณ วรนททท 30 พฤศจพกายน 2564

K-SUSTAIN-UI

8 / 18

หลรกทรร พยร ทท มทมผลคย าการลงททนสผงสทด 5 อรนดรบแรก
JPM MULTI-MANAGER SUSTAINABLE LONG-SHORT S2 (PERF) (ACC) USD (JPAM)
บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL) (AA+(tha))
The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) (A1)

(% NAV)
102.92%
1.66%
0.09%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564 ทวงนท
ซ ซ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

กลทยมอทตสาหกรรม (Sector) ทททมทมผลคย าการลงททนสผงสทดของกองททน JPMorgan Funds - Multi-Manager
Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) - USD
INDUSTRIALS
HEALTH CARE
INFORMATION TECHNOLOGY
CONSUMER DISCRETIONARY
MATERIALS
OTHERS

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564

K-SUSTAIN-UI

11.90%
11.46%
11.26%
8.24%
6.19%
50.95%
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คย าธรรมเนทยม
* คตาธรรมเนทยมมทผลกระทบตตอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวซน คทณควรพจจารณาการเรท ยกเกปบคตาธรรมเนทยมดวงกลตาวกตอนการลงททน *

คย าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรพ ง % ตย อปท ของ NAV

คย าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจากกองททนรวม (% ตย อปท ของ NAV)
คย าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจากกองททน
สมงสทดไมตเกจน 4.8685

5.00
4.00
สมงสทดไมตเกจน 3.2100

3.00
2.00
1.00

เกปบจรจง 1.1325

เกปบจรจง 1.0700

0.00

เกปบจรจง 0.0197

การจวดการ

สมงสทดไมตเกจน 0.2675

ผมขดแม ลผลประโยชนย

เกปบจรจง 0.0428

สมงสทดไมตเกจน 0.3210

นายทะเบทยน

รวมคตาใชข จตาย

หมายเหตท : - คตาใชข จาต ยอรทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาต สทดของกองททน
- คตาธรรมเนทยมดวงกลตาวรวมภาษทมลม คตาเพจทม ภาษทธรท กจจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คย าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจากผผหถรอหนย วย (% ของมผลคย าซรอน ขาย)
รายการ
คตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงททน (Front-end Fee)
คตาธรรมเนทยมการรวบซร ซอครนหนตวยลงททน (Back-end Fee)

สผงสทดไมย เกพน
3.00%

เกปบจรพง
0.75%

3.00%

ยกเวข น

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพจทมเตจม

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพจทมเตจม

คตาธรรมเนทยมการโอนหนตวยลงททน
คตาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาต ยจรจ ง

หมายเหตท : คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทตากวบคตาธรรมเนทยมการรวบซร ซอครนหนตวยลงททนของกองททนตข นทางหรร อคตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตตอตว ราใดจะสมงกวตา
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คย าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรพ ง % ตย อปท ของ NAV

คย าธรรมเนทยมของกองททน JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM
S2 (perf) (acc) - USD
(% ตย อปท ของ NAV)
คย าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจากกองททน
0.40

0.3800

0.3800

0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

การจวดการ
คตาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรจ ง

เพดานคตาธรรมเนทยม

For MOM_K-SUSTAIN-UI

หมายเหตท : - คตาธรรมเนทยม Sub-Invesment Manager : 0.65% ตตอปท ของมมลคตาทรวพยยสนจ สททธจของ Sub-Investment Manager
- คตาธรรมเนทยมอข างอจงกวบผลการดนาเนจนงาน(performance fee)แบบ Sub-Investment Manager Model : 15% ของผลการดนาเนจนงานของ
Sub-Investment Manager สตวนทททเกจนกวตา Hurdle rate (ICE 1 Month USD LIBOR +1%)
- ในกรณทททมทการสวบเปลททยนหนตวยลงททนจาก share class S2 ไปยวง share class I กองททนหลวกจะเรท ยกเกปบคตาธรรมเนทยมการจวดการและทททปรซกษาการ
ลงททน (Annual Management and Advisory Fee) ไมตเกจน 0.75% ตตอปท ของมมลคตาทรวพยยสนจ สททธจของกองททน

K-SUSTAIN-UI
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ผลการดสาเนพนงาน
* ผลการดนาเนจนการในอดทต มจไดข เปปนสจงท ยรนยวนถซงผลการดนาเนจนงานในอนาคต *

1. ดรชนทชทวน รดของกองททน (Benchmark) ครอ
1. ผลการดสาเนพนงานของกองททนรวมหลรก สรดสย วน 75% ปรร บดห วยตห นททนการปหองกรนความเสททยงอรตราแลกเปลททยน
เพรทอเททยบกรบคย าสกทลเงพนบาท ณ วรนทททคาส นวณผลตอบแทน
2. ผลการดสาเนพนงานของกองททนรวมหลรก สรดสย วน 25% ปรร บดห วยอรตราแลกเปลททยนเพรทอเททยบกรบคย าสกทลเงพนบาท
ณ วรนทททคาส นวณผลตอบแทน
2. ผลการดสาเนพนงานยห อนหลรงตามปท ปฏพทนพ
3. กองททนนทเน คยมทผลขาดททนสผงสทดในชย วงเวลา 5 ปท ครอ -6.07%

* กรณทกองททนจรดตรงน ไมย ครบ 5 ปท จะแสดงคย าทททเกพดขจนน นรบตรงน แตย จรดตรงน กองททน

4. ความผรนผวนของผลการดสาเนพนงาน (standard deviation) ครอ 7.51% ตย อปท
* กรณทกองททนจรดตรงน ไมย ครบ 5 ปท จะแสดงคย าทททเกพดขจนน นรบตรงน แตย จรดตรงน กองททน

5. ความผรนผวนของสย วนตย างผลการดสาเนพนงานและดรชนทชทวน รด (Tracking Error : TE) ครอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพรทอใชห เปรท ยบเททยบผลการดสาเนพนงาน ณ จทดขาย ครอ Foreign Investment Allocation
7. ผลการดสาเนพนงานยห อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนททท 30 พฤศจพกายน 2564
K-SUSTAIN-UI
ตววชท ซววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท ซววด *

YTD

3 เดรอน

6 เดรอน

1 ปท *

3 ปท *

5 ปท *

N/A
N/A
N/A
N/A

-4.05
-3.06
8.10
7.13

-5.71
-4.01
7.51
6.92

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปท * ตรงน แตย จรดตรงน *
N/A
N/A
N/A
N/A

-5.71
-4.01
7.51
6.92

หมายเหตท : * รข อยละตตอปท
เนรทองจากกองททนมทผลการดนาเนจนงานนข อยกวตา 1 ปท ดวงนวนซ ผลการดนาเนจนงานตวงแตต
ซ จดว ตวงกองทท
ซ
นจะแสดงเปป นผลการดนาเนจนงาน
ทททเกจดขซ ซนจรจ ง วจธทการคนานวณผลการดนาเนจนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดนาเนจนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรจ ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตารางแสดงผลการดสาเนพนงานยห อนหลรงของกลทยม Foreign Investment Allocation ณ วรนททท 30 พฤศจพกายน 2564
หมายถจง ผลการดสาเนพนงาน / ความผรนผวนของผลการดสาเนพนงานของกองททน K-SUSTAIN-UI
ผลการดสาเนพนงาน (%)
Peer Percentile
3 เดรอน
6 เดรอน
1 ปท
3 ปท
5 ปท
10 ปท
เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

0.70

6.61

17.94

15.64

11.30

12.11

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

-0.95

2.94

9.37

7.69

6.60

9.46

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

-1.78

-0.12

7.25

5.75

4.77

5.44

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

-2.72

-1.90

3.31

3.97

3.01

4.14

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

-4.04

-4.48

-0.58

1.67

1.45

3.00

ความผรนผวนของผลการดสาเนพนงาน (%)
3 เดรอน
6 เดรอน
1 ปท
3 ปท

5 ปท

10 ปท

Peer Percentile
เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

1.79

1.73

1.69

4.63

5.41

8.31

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

3.94

3.81

4.15

8.59

7.71

9.52

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

5.76

5.15

5.63

9.97

8.87

12.53

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

10.59

9.99

10.32

12.09

10.22

12.97

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

15.11

14.65

16.89

17.56

15.35

13.61

8. ผลการดสาเนพนงานยห อนหลรงแบบปร กหมทดของกองททน JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short
Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) - USD ณ วรนททท 30 พฤศจพกายน 2564

(%)
ตรงน แตย จรดตรงน
-0.06
N/A

กองททน
YTD
3 เดรอน 6 เดรอน
1 ปท
3 ปท
5 ปท
10 ปท
กองททนหลวก
-0.06
-0.04
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Benchmark
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
หมายเหตท : Benchmark : ICE 1 Month USD LIBOR
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชตวงเวลาทททมากกวตา 1 ปท ขซ ซนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตตอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขขอมมล Share Class JPM C (perf) (acc) – USD เพรทอเปป นขข อมมลอข างอจงไดข ทท
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-multi-manager-sustainable-long-short-c-perf-accusd-lu2065735974#/overview
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ขห อมผลอรทนๆ
นโยบายการจย ายเงพนปร นผล

ไมตจาต ยเงจนปว นผล

ผผหดผแลผลประโยชนร

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วรนทททจดทะเบทยน
อายทโครงการ
จสานวนเงพนททนโครงการ

1 มจถนท ายน 2564
ไมตกนาหนด
2,000 ลข านบาท

ขนาดกองททน
391.82 ลข านบาท
มผลคย าหนย วยลงททน (NAV)
9.4286 บาท/หนตวย
ซรททอกน ววและขายคร
นหนยเวลา
วยลงทท
นทนาการซร ซอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทนนาทนการซร
าการซรซอ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทนาการซร ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท

500
มมลคตบาท
าขวนตน
ซ ทาของการซร ซอครวงซ แรก
มม500
ลคตาบาท
ขวนตน
ซ ทาของการซร ซอครวงซ ถวดไป
ววนทนาการขายครน
มมลคตาขวนตน
ซ ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตน
ซ ทา

500 บาท
500 บาท

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงจนคตาขายครน

T+4 ครอ 4 ววนทนาการหลวงจากววนทนารายการขายครน
(ประกาศNAV T+2 ครนเงจน T+4 เวลา 10.00 น.เปปนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคตาทรวพยยสนจ รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รายชรทอผผหจรดการกองททน
อรตราสย วนหมทนเวทยนการลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

K-SUSTAIN-UI

คทณวทรยา จทลมนตย (ผมขจดว การกองททนทางเลรอก), เรจท มบรจ หาร 1 มจถนท ายน 2564

ยข อนหลวง 1 ปท เทตากวบ 5.45%
(กรณทกองททนจวดตว ซงไมตถงซ 1 ปท จะแสดงคตาตวงแตต
ซ จดว ตวงกองทท
ซ
น)
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ผผหสนรบสนทนการขายหรร อรร บซรอน ครน

K-SUSTAIN-UI

PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสจกรไทย
ธนาคาร ทจสโกข จนากวด (มหาชน)
ธนาคารเกทยรตจนาคจน จนากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสจน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวท ไทยสมททรประกวนชทวจต จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวท เมรองไทยประกวนชทวจต จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวท เมรองไทยประกวนชทวจต จนากวด (มหาชน) เพรทอลมกคข ายมนจตลจงคย
บรจ ษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมจโกข จนากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย กสจกรไทย จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตจนาคจนภวทร จนากวด(มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จนากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วจคเคอรย ส (ประเทศไทย) จนากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ซ จนากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสจน จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ไพนย เวลทย โซลมชนวท จนากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ฟจนวนซตา จนากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ฟจนวนเซทย ไซรวส จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ฟจลลจป (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จนากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จนากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ไอรตา จนากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จนากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซร ซอขายหนตวยลงททน เวปลธย เมจจก จนากวด
บรจ ษวทฮววท เซตงเฮง โกลดย ฟจวเจอรย ส จนากวด
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ตพดตย อสอบถาม / รร บหนรงสรอชทชน วน /
รห องเรทยน

บรจ ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสจกรไทย จนากวด
ทททอยมต : 400/22 อาคารธนาคารกสจกรไทย ชวซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธจน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทททอาจกย อใหห เกพด
ความขรดแยห งทางผลประโยชนร

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกตอใหข เกจดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณทสงวนสพทธพไมย ขายหนย วยลงททน

กองททนสงวนสจทธจททจะไมตเสนอขายหนตวยลงททนของกองททนกวบหรร อเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรจ กา พลเมรองสหรวฐอเมรจ กา หรร อผมขททมทถจทนฐานอยมใต นสหรวฐอเมรจ กา หรร อบทคคลซซงท
โดยปกตจมทถจทนทททอยมใต นสหรวฐอเมรจ กา รวมถซงกองทรวพยยสนจ ของบทคคลดวงกลตาวและบรจ ษวทหรร อ
หข างหทขนสตวนซซงท จวดใหข มทขซ ซนและดนาเนจนกจจกรรมในสหรวฐอเมรจ กา

ซ ทาของการสวงท ซร ซอครวงซ ถวดไป บรจ ษวทจวดการจะคนานซงถซงประโยชนยของผมข
การเปลททยนแปลงมผลคย าขรนน ตสทาของการ ในการเปลททยนแปลงมมลคตาขวนตน
สรทงซรอน ครร งน ถรดไป
ถรอหนตวยลงททนเปปนสนาควญ โดยบรจ ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม รอหนตวยลง
ททนทราบลตวงหนข าอยตางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคตาขวนตน
ซ ทาของการสวงท ซร ซอครวงซ ถวดไป คนา
อธจบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลตาว ผตานเวปบไซตยของ
บรจ ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม รอหนตวยลงททนสามารถใชข ประโยชนยจากขข อมมลในการตวดสจนใจ
- การลงททนในหนตวยลงททนไมตใชตการฝากเงจน รวมทวงไมต
ซ ไดข อยมภต ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงจนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมตไดข รวบเงจนลงททนครนเตปมจนานวน
- ไดข รวบอนทมตว จจดว ตวงซ และอยมภต ายใตข การกนากวบดมแลของสนานวกงาน ก.ล.ต
- การพจจารณารตางหนวงสรอชท ซชวนในการเสนอขายหนตวยลงททนของกองททนรวมนท ซมจไดข เปปนการแสดงวตาสนานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท ซชวนของกองททนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนตวยลงททนทททเสนอขายนวซน
ทวงนท
ซ ซ บรจ ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท ซชวนสตวนสรทปขข อมมลสนาควญ ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผจดชอบในการดนาเนจนการของกองททนรวมและขอรวบรองวตาขข อมมลดวงกลตาวถมกตข อง ไมตเปปนเทปจ
และไมตทนาใหข ผข อม รทนสนาควญผจด
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คสาอธพบายเพพทมเตพม

- ความเสททยงจากการผพดนรดชสาระหนทขน องผผหออกตราสาร (Credit Risk) หมายถซง การพจจารณาจากอวนดวบความนตาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชนาระหนท ซ โดยพจจารณาจากผลการดนาเนจนงานทททผาต นมาและฐานะการเงจน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยตอ ดวงตตอไปนท ซ
ระดรบ
การลงททน

ระดวบททท
นตาลงททน

ระดวบทททตนทากวตา
นตาลงททน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสาอธพบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมตสามารถชนาระหนท ซไดข ตามกนาหนด

ตนทากวตา
BBB

ตนทากวตา
BBB(tha)

ตนทากวตา
Baa

ตนทากวตา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมตสามารถชนาระหนท ซไดข ตามกนาหนด

อวนดวบเครดจตสมงทททสดท มทความเสททยงตนทาทททสดท ทททจะไมตสามารถชนาระหนท ซ
ไดข ตามกนาหนด
อวนดวบเครดจตรองลงมาและถรอวตามทความเสททยงตนทามากทททจะไมตสามารถ
ชนาระหนท ซไดข ตามกนาหนด
ความเสททยงตนทาทททจะไมตสามารถชนาระหนท ซไดข ตามกนาหนด

- ความเสททยงจากความผรนผวนของมผลคย าหนย วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณทกองททนรวมตราสารหนท น เกจดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซซงท ขซ ซนกวบปว จจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกจจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตต
ซ
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทจศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ซย เชตน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงจนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมตกปจะสมงขซ ซนดข วย ดวงนวซนราคา
ตราสารหนท ซทททออกมากตอนหนข าจะมทการซร ซอขายในระดวบราคาทททตนทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนจ ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชจญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวตากองททนรวมทททมท portfolio duration ตนทากวตา
(2) กรณทกองททนรวมตราสารททน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คตาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพจทมขซ ซนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกจจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตต
ซ
างประเทศ เปปนตข น ซซงท พจจารณาไดข จากคตา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาต SD สมง แสดงวตากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอรตราแลกเปลททยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตตอมมลคตาของหนตวยลงททน เชตน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงจนดอลลารย ในชตวงทททเงจนบาทอตอน แตตขายทนากนาไรในชตวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงจนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชตวงทททบาทแขปงและขายทนากนาไรในชตวงทททบาทอตอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ซนกวตาเดจมดข วยเชตนกวน ดวงนวซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครรท องมรอสนาควญในการบรจ หารความเสททยงดวง
กลตาว ซซงท ทนาไดข ดงว ตตอไปนท ซ
- ปหองกรนความเสททยงทรงน หมดหรรอเกรอบทรงน หมด : ผมขลงททนไมตมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปหองกรนความเสททยงบางสย วน โดยตข องระบทสดว สตวนการปของกวนความเสททยงไวข อยตางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อาจปหองกรนความเสททยงตามดทลยพพนพจของผผหจรดการกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ซนอยมกต บว ดทลยพจนจจของผมขจดว การกองททนรวมในการพจจารณาวตาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมต
- ไมย ปหองกรนความเสททยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตรวในผผหออกตราสารรายใดรายหนจทง (High Issuer Concentration Risk) เกจดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกจดเหตทการณยททสงต ผลกระทบตตอการดนาเนจนงาน ฐานะทางการเงจน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลตาว กองททนอาจมทผลการดนาเนจนงานทททผนว ผวนมากกวตากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนจทง (Sector Concentration Risk) เกจดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกจดเหตทการณยททสงต ผลกระทบตตออทตสาหกรรมนวซน กองททนดวง
กลตาวอาจมทผลการดนาเนจนงานทททผนว ผวนมากกวตากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ความเสททยงจากการกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนจทง (Country Concentration Risk) เกจดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกจดเหตทการณยททสงต ผลกระทบตตอประเทศดวงกลตาว เชตน การเมรอง
เศรษฐกจจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลตาวอาจมทผลการดนาเนจนงานทททผนว ผวนมากกวตา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตราสย วนหมทนเวทยนการลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) ครอ ปรจ มาณการซร ซอขายทรวพยยสนจ ของกองททน
โดยคนานวณจากมมลคตาทททตนทากวตาระหวตางผลรวมของมมลคตาการซร ซอทรวพยยสนจ กวบผลรวมของมมลคตาการขายทรวพยยสนจ ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผตานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคตาทรวพยยสนจ สททธจเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสตวนตตางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสจทธจภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองททนรวมวตามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนข อยเพทยงใด เชตน หากกองททนรวมมทคาต
TE ตนทา แสดงวตา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตนทา ดวงนวซน กองททนรวมนท ซจซงมทประสจทธจภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอจง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาต TE สมง แสดงวตาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสียงจากการลงทุน
กองทุนเปิ ดเค Sustainable Long-Short ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-SUSTAIN-UI)
ข้า พเจ้า ได้ร บั ทราบและมีค วามเข้า ใจเกี ยวกับ ลัก ษณะ นโยบายการลงทุน กลยุท ธ์ก ารลงทุน ความเสี ยง และ
ผลตอบแทนทีเกี ยวข้องกับ กองทุนเปิ ดเค Sustainable Long-Short ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-SUSTAIN-UI) เป็ น
อย่างดีแล้วว่า
1. กองทุน K-SUSTAIN-UI จัด เป็ นกองทุน ที มีค วามเสี ยงสูง หรือ มีค วามซับ ซ้อ น จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนใน
กองทุนรวมทัว$ ไป เนื$ องจากกองทุน K-SUSTAIN-UI ลงทุนในกองทุนต่างประเทศที$ลงทุนในสัญญาซื, อขายล่วงหน้าเพื$อใช้เป็ น
เครื$องมือในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนที$ซบั ซ้อน เช่น Long/short Strategy เป็ นต้น และเพื$อเพิ$มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์
โดยรวม (Leverage) อาจมีการลงทุ นทั,งฐานะซื, อ (long position) และฐานะขาย (short position) ที$ สูงกว่ามูลค่าทรัพย์สิ น
สุทธิของกองทุน จึงส่งผลให้กองทุน K-SUSTAIN-UI มีความเสี$ยงมากกว่ากองทุนรวมที$ลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรง
M. แม้ว่าการเพิ$มฐานะการลงทุนจากการลงทุนในสัญญาซื, อขายล่วงหน้าจะช่วยเพิ$มโอกาสในการรับผลตอบแทนของกองทุนให้
สูงขึ, น แต่กรณีที$ราคาหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามที$คาดการณ์ อาจทําให้กองทุน
ขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื, อขายล่วงหน้าหรือตราสารที$มีสญ
ั ญาซื, อขายล่วงหน้าแฝง
ข้าพเจ้า ………………………….…………………………………………………………………………………. เลขที$บญ
ั ชีกองทุน …………………………………………………………………
รับทราบว่าข้อมูลที$ปรากฏในเอกสารนี, เป็ นข้อมูลเบื, องต้นเกี$ยวกับความเสี$ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนในกองทุน
เปิ ดเค Sustainable Long-Short ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-SUSTAIN-UI) รวมถึงความเสี$ยง และคําเตือนในการลงทุน ซึ$ง
ปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี, ชวน ที$ขา้ พเจ้าได้รบั ทราบไปก่อนหน้านี, เป็ นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที$จะผูกพันตนเองตาม
ข้อกําหนดและเงื$อนไขที$ปรากฏในหนังสือชี, ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ
ข้าพเจ้า เป็ นผูท้ ี$มีเงินเป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี,
A. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ$ ง ดังนี,
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที$ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั,งแต่ MXX ล้านบาทขึ, นไป
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื, อขายล่วงหน้าตั,งแต่ YX ล้านบาทขึ, นไป หรือในกรณีที$นับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั,งแต่ ZX ล้านบาทขึ, นไป ทั,งนี, ให้พจิ ารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที$ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
B. กรณีบุคคลธรรมดาซึ$งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ$ ง ดังนี,
 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หกั ด้วยหนี, สิน) ตั,งแต่ \X ล้านบาทขึ, นไป ทั,งนี, สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ซึ$งใช้เป็ นที$พกั อาศัยประจํา
 มีรายได้ต่อปี ตั,งแต่ ]X ล้านบาทขึ, นไป หรือในกรณีที$ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีรายได้ต่อปี ตั,งแต่ \ ล้านบาทขึ, นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัว^ เงินคลัง พันธบัตร ตัว^ เงิน หน่ วยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที$จะซื, อ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือสัญญาซื, อขายล่วงหน้าตั,งแต่ M_ ล้านบาทขึ, นไป หรือในกรณีที$นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวตั,งแต่ _X ล้านบาทขึ, นไป
ผูล้ งทุน .........................................................................................วันที$.......................................................................
(..................................................................................)
สําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน

หนังสือยินยอมรับทราบความเสียงจากการลงทุน
กองทุนเปิ ดเค Sustainable Long-Short ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-SUSTAIN-UI)
ข้า พเจ้า ได้ร บั ทราบและมีค วามเข้า ใจเกี ยวกับ ลัก ษณะ นโยบายการลงทุน กลยุท ธ์ก ารลงทุน ความเสี ยง และ
ผ ล ต อ บ แ ท น ที เ กี ย ว ข อ้ ง ก ับ ก อ ง ท ุน เ ปิ ด เ ค Sustainable Long-Short ห า้ ม ข า ย ผู ล้ ง ท ุน ร า ย ย ่อ ย
(K-SUSTAIN-UI) เป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. กองทุน K-SUSTAIN-UI จัด เป็ นกองทุน ที มีค วามเสี ยงสูง หรือ มีค วามซับ ซ้อ น จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนใน
กองทุ น รวมทัว$ ไป เนื $ อ งจากกองทุน K-SUSTAIN-UI ลงทุ น ในกองทุ น หลัก ที$ ล งทุ น ในสัญ ญาซื, อขายล่ วงหน้ าเพื$ อ ใช้เป็ น
เครื$องมือในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนที$ซบั ซ้อน เช่น Long/short Strategy เป็ นต้น และเพื$อเพิ$มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์
โดยรวม (Leverage) อาจมีการลงทุ นทั,งฐานะซื, อ (long position) และฐานะขาย (short position) ที$ สูงกว่ามูลค่าทรัพย์สิ น
สุทธิของกองทุน จึงส่งผลให้กองทุน K-SUSTAIN-UI มีความเสี$ยงมากกว่ากองทุนรวมที$ลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรง
M. แม้ว่าการเพิ$มฐานะการลงทุนจากการลงทุนในสัญญาซื, อขายล่วงหน้าจะช่วยเพิ$มโอกาสในการรับผลตอบแทนของกองทุนให้
สูงขึ, น แต่กรณีที$ราคาหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามที$คาดการณ์ อาจทําให้กองทุน
ขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื, อขายล่วงหน้าหรือตราสารที$มีสญ
ั ญาซื, อขายล่วงหน้าแฝง
ข้าพเจ้า ………………………….…………………………………………………………………………………. เลขที$บญ
ั ชีกองทุน …………………………………………………………………
รับทราบว่าข้อมูลที$ปรากฏในเอกสารนี, เป็ นข้อมูลเบื, องต้นเกี$ยวกับความเสี$ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนในกองทุน
เปิ ดเค Sustainable Long-Short ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-SUSTAIN-UI) รวมถึงความเสี$ยง และคําเตือนในการลงทุน ซึ$ง
ปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี, ชวน ที$ขา้ พเจ้าได้รบั ทราบไปก่อนหน้านี, เป็ นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที$จะผูกพันตนเองตาม
ข้อกําหนดและเงื$อนไขที$ปรากฏในหนังสือชี, ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ
ข้าพเจ้า เป็ นผูท้ ี$มีเงินเป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี,
A. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ$ ง ดังนี,
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที$ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั,งแต่ MXX ล้านบาทขึ, นไป
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื, อขายล่วงหน้าตั,งแต่ YX ล้านบาทขึ, นไป หรือในกรณีที$นับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั,งแต่ ZX ล้านบาทขึ, นไป ทั,งนี, ให้พจิ ารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที$ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
B. กรณีบุคคลธรรมดาซึ$งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ$ ง ดังนี,
 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หกั ด้วยหนี, สิน) ตั,งแต่ \X ล้านบาทขึ, นไป ทั,งนี, สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ซึ$งใช้เป็ นที$พกั อาศัยประจํา
 มีรายได้ต่อปี ตั,งแต่ ]X ล้านบาทขึ, นไป หรือในกรณีที$ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีรายได้ต่อปี ตั,งแต่ \ ล้านบาทขึ, นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัว^ เงินคลัง พันธบัตร ตัว^ เงิน หน่ วยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที$จะซื, อ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือสัญญาซื, อขายล่วงหน้าตั,งแต่ M_ ล้านบาทขึ, นไป หรือในกรณีที$นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวตั,งแต่ _X ล้านบาทขึ, นไป
ผูล้ งทุน .........................................................................................วันที$.......................................................................
(..................................................................................)
สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื, อคืนหน่ วยลงทุน

