KCHINARMF

กองทุนเปดเค ไชนา หุนทุนเพือ่ การเลี้ยงชีพ
(รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)

ใบรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สําหรับกองทุนเปดเค ไชนา หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KCHINARMF)

ขาพเจาไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน คําเตือนทีส่ าํ คัญ ความเสีย่ งของกองทุน และขอมูลอืน่ ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเค ไชนา หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งไดศึกษาเงื่อนไขการลงทุน
เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและภาระภาษีที่จะเกิดขึ้นจากคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ขาพเจาไดรับ
เปนอยางดีแลว

สรุปความแตกตางของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
และกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSF EXTRA)
RMF ปรับเกณฑ

SSF
(Super Savings Funds)

SSF พิเศษ
(Super Savings
Funds Extra)

คืออะไร

RMF มีการปรับเกณฑ
ลดหยอนภาษีสูงสุด และ
ยกเลิกขั้นต่ำในการลงทุน

กองทุนรวมเพื่อสงเสริม
การออมระยะยาว

กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ
ตามมาตรการเยียวยา
COVID-19

% ลดหยอนภาษี
ของรายได

ไมเกิน 30% ของรายได
ที่ตองเสียภาษีตอป

ไมเกิน 30% ของรายได
ที่ตองเสียภาษีตอป

-

จำนวนเงินลดหยอน
ภาษีสูงสุด

สูงสุด 500,000 บาท
นับรวมวงเงินกลุมเกษียณ*
ทั้งหมดตองไมเกิน
500,000 บาท

สูงสุด 200,000 บาท
นับรวมวงเงินกลุมเกษียณ*
ทั้งหมดตองไมเกิน
500,000 บาท

สูงสุด 200,000 บาท
ไมรวมในวงเงินกลุมเกษียณ*

ชวงเวลาลงทุน
เพื่อใชสิทธิ์

เริ่มป 2563 เปนตนไป
โดยลงทุนอยางตอเนื่องทุกป
เวนไดไมเกิน 1 ป ติดตอกัน

ป 2563 - 2567

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63

นโยบาย
การลงทุน

ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท

ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท

หุนไทยไมนอยกวา 65%

ระยะเวลา
ถือครอง

5 ปนับจากวันซื้อ
และอายุครบ 55 ปบริบูรณ

10 ปขึ้นไปนับจากวันซื้อ

10 ปขึ้นไปนับจากวันซื้อ

*วงเงินกลุม เกษียณ ในทีน่ หี้ มายถึง การซือ้ กองทุน SSF, กองทุน RMF, กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ, กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ, ประกัน
ชีวติ แบบบํานาญ, กองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน หรือ กองทุนการออมแหงชาติเมือ่ รวมแลวตองไมเกิน 500,000 บาทในแตละปภาษี
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและประกาศผาน
website https://www.kasikornasset.com ทั้งนี้ ขอใหยึดถือคูมือการลงทุนฉบับลาสุดที่ไดปรับปรุงเปนสําคัญ

ขอควรทราบหากผิดเงื่อนไข และลงทุน RMF ไมถึง 5 ป (นับตั้งแตลงทุนครั้งแรก)
1. ตองดําเนินการคืนเงินภาษีทงั้ หมดทีไ่ ดรบั ยกเวนมา โดยหากผูล งทุนคืนภาษีลา ชา ตองจายใหรฐั 1.5% ตอเดือน
โดยคิดตั้งแตเดือนเมษายน ของปที่ถัดจากปที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้น
2. กําไรที่ไดจากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเปนรายไดในปที่ขายคืน ซึ่งตองนําไปรวมคํานวณภาษีดวย โดย บลจ.
กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จายเบื้องตนตามอัตรากาวหนา
ขอควรทราบหากผิดเงื่อนไข และลงทุน RMF 5 ปขึ้นไป
1. ตองคืนเงินภาษีทไี่ ดรบั ยกเวน 5 ปยอ นหลัง โดยหากผูล งทุนคืนภาษีลา ชา ตองจายใหรฐั 1.5% ตอเดือน โดยคิด
ตัง้ แตเดือนเมษายน ของปทถี่ ดั จากปทขี่ ายผิดเงือ่ นไขการลงทุนนัน้
2. กําไรทีไ่ ดจากการขายคืน ไมตอ งนําไปคํานวณเพือ่ เสียภาษี
ขอควรทราบกรณีซื้อเกินสิทธิ RMF
(สวนที่เกิน 30% ของรายไดที่ตองเสียภาษีหรือเกิน 500,000 บาท แลวแตกรณี)
1. ไมสามารถนําเงินลงทุนสวนเกินไปลดหยอนภาษีได
2. เมือ่ ขายคืนจะตองนําผลประโยชนทไี่ ด(กําไร)รวมกับเงินไดอนื่ เพือ่ คํานวณภาษีเงินไดบคุ คลในปทข่ี ายคืน
3. การขายคืนสวนทีล่ งทุนเกินสิทธิโดยไมเปนไปตามเงือ่ นไข อาจจะสงผลใหผดิ เงือ่ นไขของการลงทุน RMF ทัง้ หมด
ทีล่ งทุนมา
สําคัญ!! สแกน QR code เพื่อรับคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผูลงทุนในชองทางอิเล็กทรอนิกสทุกชองทางไดตกลงและยอมรับทราบเนื้อหาขางตนแลว รวมถึงไดศึกษา
หนังสือชี้ชวนและคูมือการลงทุนสําหรับกองทุนที่จะลงทุนเปนอยางดีแลว ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถ download
เอกสารผาน website https://www.kasikornasset.com
ผูล งทุนโปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่ นไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และคูม อื การลงทุนกอนตัดสินใจลงทุน
.................................................................................................
(ผูลงทุน)
วันที่....................................................
สําหรับผูซ อื้ หนวยลงทุน
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ใบรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สําหรับกองทุนเปดเค ไชนา หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KCHINARMF)

ขาพเจาไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน คําเตือนทีส่ าํ คัญ ความเสีย่ งของกองทุน และขอมูลอืน่ ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเค ไชนา หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งไดศึกษาเงื่อนไขการลงทุน
เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและภาระภาษีที่จะเกิดขึ้นจากคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ขาพเจาไดรับ
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สรุปความแตกตางของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
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RMF ปรับเกณฑ
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ตามมาตรการเยียวยา
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% ลดหยอนภาษี
ของรายได
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ที่ตองเสียภาษีตอป

ไมเกิน 30% ของรายได
ที่ตองเสียภาษีตอป
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จำนวนเงินลดหยอน
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นับรวมวงเงินกลุมเกษียณ*
ทั้งหมดตองไมเกิน
500,000 บาท

สูงสุด 200,000 บาท
นับรวมวงเงินกลุมเกษียณ*
ทั้งหมดตองไมเกิน
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ไมรวมในวงเงินกลุมเกษียณ*

ชวงเวลาลงทุน
เพื่อใชสิทธิ์

เริ่มป 2563 เปนตนไป
โดยลงทุนอยางตอเนื่องทุกป
เวนไดไมเกิน 1 ป ติดตอกัน

ป 2563 - 2567

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63

นโยบาย
การลงทุน

ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท

ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท

หุนไทยไมนอยกวา 65%

ระยะเวลา
ถือครอง

5 ปนับจากวันซื้อ
และอายุครบ 55 ปบริบูรณ

10 ปขึ้นไปนับจากวันซื้อ

10 ปขึ้นไปนับจากวันซื้อ

*วงเงินกลุม เกษียณ ในทีน่ หี้ มายถึง การซือ้ กองทุน SSF, กองทุน RMF, กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ, กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ, ประกัน
ชีวติ แบบบํานาญ, กองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน หรือ กองทุนการออมแหงชาติเมือ่ รวมแลวตองไมเกิน 500,000 บาทในแตละปภาษี
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและประกาศผาน
website https://www.kasikornasset.com ทั้งนี้ ขอใหยึดถือคูมือการลงทุนฉบับลาสุดที่ไดปรับปรุงเปนสําคัญ

ขอควรทราบหากผิดเงื่อนไข และลงทุน RMF ไมถึง 5 ป (นับตั้งแตลงทุนครั้งแรก)
1. ตองดําเนินการคืนเงินภาษีทงั้ หมดทีไ่ ดรบั ยกเวนมา โดยหากผูล งทุนคืนภาษีลา ชา ตองจายใหรฐั 1.5% ตอเดือน
โดยคิดตั้งแตเดือนเมษายน ของปที่ถัดจากปที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้น
2. กําไรที่ไดจากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเปนรายไดในปที่ขายคืน ซึ่งตองนําไปรวมคํานวณภาษีดวย โดย บลจ.
กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จายเบื้องตนตามอัตรากาวหนา
ขอควรทราบหากผิดเงื่อนไข และลงทุน RMF 5 ปขึ้นไป
1. ตองคืนเงินภาษีทไี่ ดรบั ยกเวน 5 ปยอ นหลัง โดยหากผูล งทุนคืนภาษีลา ชา ตองจายใหรฐั 1.5% ตอเดือน โดยคิด
ตัง้ แตเดือนเมษายน ของปทถี่ ดั จากปทขี่ ายผิดเงือ่ นไขการลงทุนนัน้
2. กําไรทีไ่ ดจากการขายคืน ไมตอ งนําไปคํานวณเพือ่ เสียภาษี
ขอควรทราบกรณีซื้อเกินสิทธิ RMF
(สวนที่เกิน 30% ของรายไดที่ตองเสียภาษีหรือเกิน 500,000 บาท แลวแตกรณี)
1. ไมสามารถนําเงินลงทุนสวนเกินไปลดหยอนภาษีได
2. เมือ่ ขายคืนจะตองนําผลประโยชนทไี่ ด(กําไร)รวมกับเงินไดอนื่ เพือ่ คํานวณภาษีเงินไดบคุ คลในปทข่ี ายคืน
3. การขายคืนสวนทีล่ งทุนเกินสิทธิโดยไมเปนไปตามเงือ่ นไข อาจจะสงผลใหผดิ เงือ่ นไขของการลงทุน RMF ทัง้ หมด
ทีล่ งทุนมา
สําคัญ!! สแกน QR code เพื่อรับคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผูลงทุนในชองทางอิเล็กทรอนิกสทุกชองทางไดตกลงและยอมรับทราบเนื้อหาขางตนแลว รวมถึงไดศึกษา
หนังสือชี้ชวนและคูมือการลงทุนสําหรับกองทุนที่จะลงทุนเปนอยางดีแลว ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถ download
เอกสารผาน website https://www.kasikornasset.com
ผูล งทุนโปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่ นไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และคูม อื การลงทุนกอนตัดสินใจลงทุน
.................................................................................................
(ผูลงทุน)
วันที่....................................................
สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย

รองรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564

หนรงสสอชลชล วนสส วนสรท ปขข อมมลสสสครญ
บรปษรทหลรกทรร พยร จรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนททจรปต : ไดข รรบกสรรร บรอง CAC

กองททนเปป ดเค ไชนส ส หทขนททนเพสพอกสรเลลยล งชลพ
K China Equity RMF
KCHINARMF

• กองททนรวมตรสสสรททน
• กองททนรวมเพสพอกสรเลลยล งชลพ (RMF) • กองททนรวมฟล ดเดอรร (Feeder Fund)
• กองททนรวมทลพเนข นลงททนแบบมลควสมเสลพยงตส สงประเทศ
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสส วนของประเภททรร พยร สปนทลพลงททน
คส สธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองททนเนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
(กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพจนจจของผมขจดว การกองททน รวมถถงอาจลงททนในสวญญาซซ ซอ
ขายลนวงหนข าเพซทอเพจทมประสจทธจภาพการบรจ หารการลงททน (Efficient Portfolio Management)
นโยบายกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: JPMCIAU:LX
• กองททนหลวกเนข นลงททนในตราสารททนของบรจ ษวททททตงถจ
ว ซ ทนฐานหรซ อดดาเนจนธทรกจจสนวนใหญนในสาธารณรวฐประชาชนจทน
ไมนนขอยกวนา 67% ของมมลคนาทรวพยยสนจ ของกองททน รวมถถงอาจลงททนในหทขนจทน A-shares ไดข ไมนเกจน 40% ของมมลคนา
ทรวพยยสนจ ของกองททน
กลยททธร ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
เนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหข ผลประกอบการเคลซทอนไหวตาม
กองททนหลวก และกองททนหลวกใชข กลยททธยการบรจ หารกองททนเชจงรทก (active management)
คทณสามารถศถกษาขข อมมลกองททนหลวกไดข จาก :
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839

กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการลงททนระยะยาวเพซทอใชข ในววยเกษท ยณ โดยผมขลงททนจะไดข รวบสจทธจประโยชนยทางภาษท เมซทอปฏจบตว จตาม
เงซทอนไขการลงททน
• ผมขลงททนทททเชซทอมวนท ในการเตจบโตของเศรษฐกจจจทน และตข องการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในหทขนจทน
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนหลวกไปลงททน ซถงท อาจปรวบตววเพจทมสมงขถ ซนหรซ อลดลงตดทากวนา
มมลคนาทททลงททนและทดาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไดข
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจดานวนเงจนทททแนนนอน หรซ อรวกษาเงจนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสซอชท ซชวนฉบวบเตตม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรจ ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ซดทพอ
KCHINARMF
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลพสสส ครญ
• กองททน KCHINARMF และกองททนหลวก อาจมทการลงททนในสวญญาซซ ซอขายลนวงหนข าเพซทอเพจทมประสจทธจภาพการบรจ หารการลงททน
(Efficient Portfolio Management) และกองททน KCHINARMF อาจมทการลงททนในตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ ซอขายลนวงหนข าแฝง
(Structured Notes) ทดาใหข อาจมทความเสททยงมากกวนากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอจงโดยตรง เนซทองจากใชข เงจนลงททนในจดานวนททท
นข อยกวนา จถงอาจมทกดาไร/ขาดททนสมงกวนาการลงททนในหลวกทรวพยยอขางอจงโดยตรง
• กองททนหลวกอาจปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยน และกองททน KCHINARMF จะลงททนในสวญญาซซ ซอขายลนวงหนข าเพซทอ
ปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพจนจจของผมขจดว การกองททน ดวงนวนซ กองททนจถงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
(Exchange Rate Risk)
• เนซทองจากกองททน KCHINARMF มทนโยบายลงททนในกองททนรวมตนางประเทศ ดวงนวนซ การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองททนลง
ททน อาทจ การเปลททยนแปลงทางการเมซองหรซ อนโยบายทางการเงจน อาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงททนของกองททนไดข รวมถถงมท
ความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกจดวจกฤตการณยไมนปกตจ ทดาใหข กองททนไมนสามารถนดาเงจนกลวบ
เขข ามาในประเทศ ซถงท อาจสนงผลใหข ผข ลม งททนไดข รวบชดาระเงจนคนาขายคซนหนนวยลงททนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกดาหนดไวข ในหนวงสซอชท ซชวน
• กองททน KCHINARMF อาจมทการลงททนในตราสารหนท ซทททมทอนว ดวบความนนาเชซทอถซอตดทากวนาทททสามารถลงททนไดข (Non – Investment
Grade) และตราสารหนท ซทททไมนไดข รวบการจวดอวนดวบความนนาเชซทอถซอ (Unrated) ทวงในและตน
ซ
างประเทศ ดวงนวนซ ผมขลงททนอาจมทความเสททยง
สมงขถ ซนจากการไมนไดข ชดาระคซนเงจนตข นและดอกเบท ซย
• กองททนหลวกอาจจดากวดการไถนถอนหนนวยลงททน ในกรณทททผข ถม ซอหนนวยลงททนของกองททนหลวกไถนถอนหนนวยลงททนเกจนกวนา 10% ของ
NAV ของกองททนหลวกในววนทดาการใด โดยจะเลซทอนคดาสวงท ขายคซนหนนวยลงททนสนวนเกจนดวงกลนาวใหข มทผลในววนทดาการถวดไป ทว ซงนท ซ กองททน
หลวกจะรวบซซ ซอคซนตามสวดสนวนของจดานวนการขายคซนในววนนวนๆ
ซ โดยคดาสวงท ขายคซนหนนวยลงททนสนวนเกจนทททถกม เลซทอนมาจะไดข รวบสจทธจทดา
การรวบซซ ซอคซนกนอนคดาสวงท ขายคซนหนนวยลงททนใหมน ทดาใหข คดาสวงท ขายคซนหนนวยลงททนใหมนอาจถมกเลซทอนเปต นจดานวนบางสนวนหรซ อทว ซงหมดไดข
ดวงนวนจถ
ซ งมทความเสททยงทททผข ลม งททนอาจไดข รวบเงจนคนาขายคซนหนนวยลงททนลนาชข า อยนางไรกตตาม บรจ ษวทจวดการไดข พจจารณาแลข ววนา ในสภาวะ
ตลาดปกตจ กองททนหลวกลงททนในสจนทรวพยยททมทสภาพคลนองเพทยงพอทททจะรองรวบการไถนถอนหนนวยลงททน
• ผมขลงททนควรศถกษาขข อมมลเกททยวกวบสจทธจประโยชนยทางภาษท ททระบทไวข ในคมมน ซอการลงททนในกองททนรวมเพซทอการเลท ซยงชทพ
• ผมขถซอหนนวยลงททนของกองททน RMF จะไมนไดข รวบสจทธจประโยชนยทางภาษท หากไมนปฏจบตว จตามเงซทอนไขการลงททนและจะตข องคซนสจทธจ
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงจนเพจทมตามมาตรา 27 แหนงประมวลรวษฎากรดข วย
• หนนวยลงททนของกองททน RMF นท ซจะนดาไปจดาหนนาย จนาย โอน จดานดา หรซ อนดาไปเปต นประกวนมจไดข
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แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลพยงทลพสสส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยร (market risk)
ตดทา

ความผวนผวนของ
ผลการดดาเนจนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนถงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนถงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

สมง

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม Consumer Discretionary

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกในประเทศใดประเทศหนลพง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนถงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตดทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ China

ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (exchange rate risk)
ตดทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทรงล หมด/
เกสอบทรงล หมด

บสงสส วน

ดทลยพปนปจ

ไมส ปของกรน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 50 – 100% ของเงจนลงททนในตนาง
ประเทศ

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ล www.kasikornasset.com
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สรดสส วนของประเภททรร พยร สปนทลพลงททน
(% NAV)

อซทน ๆ : -7.85%
เงจนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทนาเงจนฝาก
: 3.93%

หนนวยลงททน : 103.92%

กองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
(% NAV)
CONSUMER
DISCRETIONARY :
26.00%

OTHERS : 24.80%

CONSUMER STAPLES :
9.70%
HEALTH CARE : 9.90%

For MOM_K-CHINA2

COMMUNICATION
SERVICES : 15.30%
INFORMATION
TECHNOLOGY : 14.30%

ขข อมมล ณ วรนทลพ 30 พฤศจปกสยน 2564
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หลรกทรร พยร ทพ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)

JPM CHINA -I ACC USD (JPM) (Aa3)
บมจ.ธนาคารไทยพาณจชยย (SCB) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกสจกรไทย (KBANK) (AA+(tha))
JP MORGAN CHASE BANK (JPM) (Aa3)

103.92%
3.16%
0.66%
0.11%

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

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทดของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM
China I (acc) - USD
CONSUMER DISCRETIONARY
COMMUNICATION SERVICES
INFORMATION TECHNOLOGY
HEALTH CARE
CONSUMER STAPLES
OTHERS

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564

26.00%
15.30%
14.30%
9.90%
9.70%
24.80%

หลรกทรร พยร หรส อตรสสสรทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทดของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM
China I (acc) - USD
Tencent
Meituan
Alibaba
WuXi Biologics
China Merchants Bank

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564
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คส สธรรมเนลยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวซน คทณควรพจจารณาการเรท ยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
สมงสทดไมนเกจน 4.8685

5.00
4.00
สมงสทดไมนเกจน 3.2100

3.00
2.00
1.00

สมงสทดไมนเกจน 1.0700 เกตบจรจง 1.1426

เกตบจรจง 1.0700

0.00

เกตบจรจง 0.0198

การจวดการ

สมงสทดไมนเกจน 0.2675

เกตบจรจง 0.0428

ผมขดแม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมนเกจน 0.3210

นายทะเบทยน

เกตบจรจง 0.0100

คนาใชข จนายอซทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : - คนาใชข จาน ยอซทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาน สทดของกองททน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพจทม ภาษทธรท กจจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอล ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสทดไมส เกปน
ไมนมท

เกปบจรปง
ไมนมท

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพจทมเตจม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพจทมเตจม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอซทนๆ

ไมนมท

ไมนมท

ตามทททจาน ยจรจ ง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
กรณทททเปต นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสจกรไทย : ปว จจทบนว ไมนเรท ยกเกตบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อซทน : ไมนเกจน 1.00% ของมมลคนาหนนวยลงททนของววนทดาการลนาสทดกนอนววนทดารายการสวบเปลททยนหนนวยลงททน
ปว จจทบนว เรท ยกเกตบ 1.00% ของมมลคนาหนนวยลงททนของววนทดาการลนาสทดกนอนววนทดารายการสวบเปลททยนหนนวยลงททน
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คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
(% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
1.00
0.80

0.9200
0.7500

0.60
0.40
0.20

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกตบจรจ ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-CHINA2

หมายเหตท : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปต นอวตราเรท ยกเกตบจรจ งลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงนท
ซ ซ สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยม
กองททนตนางประเทศไดข จากหนวงสซอชท ซชวนของกองททนตนางประเทศ

KCHINARMF
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดดาเนจนการในอดทต มจไดข เปตนสจงท ยซนยวนถถงผลการดดาเนจนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนล MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD (ตรวชลวล รดของ
กองททนหลรก) โดยมลรสยละเอลยดดรงนล ล
• ดรชนล MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรร บดข วยตข นททนกสรปของกรนควสมเสลพยงอรตรสแลก
เปลลพยน เพสพอเทลยบกรบคส สสกทลเงปนบสท ณ วรนทลพคสส นวณผลตอบแทน ประมสณรข อยละ 75
• ดรชนล MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรร บดข วยอรตรสแลกเปลลพยนเพสพอเทลยบกรบคส สสกทลเงปน
บสท ณ วรนทลพคสส นวณผลตอบแทน ประมสณรข อยละ 25
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
9.00%
8.00%

8.02%

7.00%
6.00%

% ตส อปล

5.00%
3.53%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

2563

กองททน

ดวชนทชท ซววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดดาเนจนงานตวงแตน
ซ วนว จวดตวงกองทท
ซ
นจนถถงววนทดาการสทดทข ายของปท ปฏจทจนนวซน
ผลการดดาเนจนงานของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททนตส สงประเทศ
80.00%
70.00%

70.86%

60.00%

% ตส อปล

50.00%
40.00%

30.75%

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

2563

กองททน

ดวชนทชท ซววดของกองททน

For MOM_K-CHINA2
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3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -33.93%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 28.77% ตส อปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชข เปรล ยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Greater China Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 30 พฤศจปกสยน 2564
KCHINARMF
ตววชท ซววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท ซววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

-17.52
-14.39
29.51
25.79

-7.23
-6.26
21.40
19.46

-20.11
-16.34
31.06
27.44

-10.90
-11.37
28.77
25.16

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

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

(%)
10 ปล * ตรงล แตส จรดตรงล *
N/A
N/A
N/A
N/A

-10.90
-11.37
28.77
25.16

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
วจธทการคดานวณผลการดดาเนจนงานของกองททนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดดาเนจนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรจ ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม Greater China Equity ณ วรนทลพ 30 พฤศจปกสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KCHINARMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

5.75

-1.63

14.64

19.70

11.05

9.59

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

2.26

-8.57

-0.06

13.74

8.92

7.65

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

-3.34

-16.05

-9.73

10.18

5.61

5.16

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

-6.51

-20.34

-18.34

-4.20

-2.39

0.71

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

-7.76

-23.75

-22.60

-8.26

-6.03

-0.80

Peer Percentile

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล

5 ปล

10 ปล

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

15.05

20.04

18.86

16.51

15.87

14.73

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

16.32

22.15

22.07

17.77

16.46

15.66

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

17.24

24.77

22.72

18.33

17.25

18.51

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

20.98

28.18

24.41

19.44

18.05

19.21

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

29.41

33.40

28.79

21.81

19.18

22.09

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทดของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) USD ณ วรนทลพ 30 พฤศจปกสยน 2564

(%)
ตรงล แตส จรดตรงล
17.90
4.58

กองททน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล
10 ปล
กองททนหลวก
-17.35
-7.16
N/A
-8.97
N/A
N/A
N/A
Benchmark
-17.48
-7.34
N/A
-13.68
N/A
N/A
N/A
หมายเหตท : Benchmark : MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขถ ซนไป จะแสดงเปต นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมนจาน ยเงจนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนร

บมจ. ธนาคารไทยพาณจชยย

วรนทลพจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

1 ธวนวาคม 2563
ไมนกดาหนด
5,000 ลข านบาท

ขนสดกองททน
3,057.52 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงททน (NAV)
8.9099 บาท/หนนวย
ซสททอกล ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทท
นทดาการซซ ซอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทดนาทดการซซ
าการซซซอ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทดาการซซ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตด
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตด
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ ถวดไป
ททกววนทดาการซซ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววททนกทดววานการขายคซ
ทดาการซซ ซอขาย
ททกน.
ววนทดาการซซ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนตด
ซ ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตด
ซ ทา

500 บาท
ไมนกดาหนด

ระยะเวลาการรวบเงจนคนาขายคซน

T+4 คซอ 4 ววนทดาการหลวงจากววนทดารายการขายคซน
(ประกาศNAV T+2 คซนเงจน T+4 เวลา 10.00 น.เปตนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนจ รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KCHINARMF

คทณพทรกานตย ศรท สขท (ผมขจดว การกองททนทางเลซอก), เรจท มบรจ หาร 1 ธวนวาคม 2563

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 1.23%
(กรณทกองททนจวดตว ซงไมนถงถ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ซ จดว ตวงกองทท
ซ
น)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

KCHINARMF

ธนาคารกสจกรไทย จดากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทจสโกข จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวท เมซองไทยประกวนชทวจต จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนนวยลงททน ฟจนโนมทนา จดากวด
บรจ ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมจโกข จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย กสจกรไทย จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตจนาคจนภวทร จดากวด(มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วจคเคอรย ส (ประเทศไทย) จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ซ จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณจชยย จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสจน จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ฟจนวนซนา จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ฟจนวนเซทย ไซรวส จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ฟจลลจป (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนนวยลงททน เวตลธย เมจจก จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนนวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จดากวด
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ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

บรจ ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสจกรไทย จดากวด
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กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองททนสงวนสจทธจททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรจ กา พลเมซองสหรวฐอเมรจ กา หรซ อผมขททมทถจทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรจ กา หรซ อบทคคลซถงท
โดยปกตจมทถจทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรจ กา รวมถถงกองทรวพยยสนจ ของบทคคลดวงกลนาวและบรจ ษวทหรซ อ
หข างหทขนสนวนซถงท จวดใหข มทขถ ซนและดดาเนจนกจจกรรมในสหรวฐอเมรจ กา

ซ ทาของการสวงท ซซ ซอครวงซ ถวดไป บรจ ษวทจวดการจะคดานถงถถงประโยชนยของผมข
กสรเปลลพยนแปลงมมลคส สขรนล ตสพสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตด
สรพงซสอล ครร งล ถรดไป
ถซอหนนวยลงททนเปตนสดาควญ โดยบรจ ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม ซอหนนวยลง
ททนทราบลนวงหนข าอยนางชวดเจนถถงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตด
ซ ทาของการสวงท ซซ ซอครวงซ ถวดไป คดา
อธจบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลนาว ผนานเวตบไซตยของ
บรจ ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม ซอหนนวยลงททนสามารถใชข ประโยชนยจากขข อมมลในการตวดสจนใจ
- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงจน รวมทวงไมน
ซ ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงจนฝาก จถงมทความเสททยงจากการลงททน
ซถงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงจนลงททนคซนเตตมจดานวน
- ไดข รวบอนทมตว จจดว ตวงซ และอยมภน ายใตข การกดากวบดมแลของสดานวกงาน ก.ล.ต
- การพจจารณารนางหนวงสซอชท ซชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ซมจไดข เปตนการแสดงวนาสดานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถถง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนของกองททนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวซน
ทวงนท
ซ ซ บรจ ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนสนวนสรทปขข อมมลสดาควญ ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผจดชอบในการดดาเนจนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปตนเทตจ
และไมนทดาใหข ผข อม ซทนสดาควญผจด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถถง การพจจารณาจากอวนดวบความนนาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซถงท เปตนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชดาระหนท ซ โดยพจจารณาจากผลการดดาเนจนงานทททผาน นมาและฐานะการเงจน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ซ
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตดทากวนา
นนาลงททน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด

ตดทากวนา
BBB

ตดทากวนา
BBB(tha)

ตดทากวนา
Baa

ตดทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด

อวนดวบเครดจตสมงทททสดท มทความเสททยงตดทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชดาระหนท ซ
ไดข ตามกดาหนด
อวนดวบเครดจตรองลงมาและถซอวนามทความเสททยงตดทามากทททจะไมนสามารถ
ชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด
ความเสททยงตดทาทททจะไมนสามารถชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกจดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซถงท ขถ ซนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกจจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตน
ซ
างประเทศ เปตนตข น โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทจศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ซย เชนน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงจนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขถ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมนกตจะสมงขถ ซนดข วย ดวงนวซนราคา
ตราสารหนท ซทททออกมากนอนหนข าจะมทการซซ ซอขายในระดวบราคาทททตดทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนจ ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชจญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตดทากวนา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถถง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพจทมขถ ซนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกจจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตน
ซ
างประเทศ เปตนตข น ซถงท พจจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถถง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงจนดอลลารย ในชนวงทททเงจนบาทอนอน แตนขายทดากดาไรในชนวงทททบาทแขตง กองททนรวม
จะไดข เงจนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขตงและขายทดากดาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขถ ซนกวนาเดจมดข วยเชนนกวน ดวงนวซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจถงเปตนเครซท องมซอสดาควญในการบรจ หารความเสททยงดวง
กลนาว ซถงท ทดาไดข ดงว ตนอไปนท ซ
- ปของกรนควสมเสลพยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขถ ซนอยมกน บว ดทลยพจนจจของผมขจดว การกองททนรวมในการพจจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมน
- ไมส ปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกจดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกจดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอการดดาเนจนงาน ฐานะทางการเงจน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดดาเนจนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกจดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกจดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวซน กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดดาเนจนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกจดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนถงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกจดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมซอง
เศรษฐกจจ สวงคม เปตนตข น กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดดาเนจนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรจ มาณการซซ ซอขายทรวพยยสนจ ของกองททน
โดยคดานวณจากมมลคนาทททตดทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซซ ซอทรวพยยสนจ กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนจ ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยยสนจ สททธจเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซถงท สะทข อนใหข เหตนถถง
ประสจทธจภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตดทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตดทา ดวงนวซน กองททนรวมนท ซจถงมทประสจทธจภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอจง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปตนตข น
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