รองรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 31 กรกฎาคม 2562

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

กองททนเปป ดเค เจแปน หทขนททน เพสพอกสรเลลยล งชลพ
K Japanese Equity RMF
KJPRMF

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

กสรลงททนในกองททนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองททนเนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class
A Acc (กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ
นโยบายกองททน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: SCHJPEA:LX
• กองททนหลวกเนข นลงททนในหทขนของบรง ษวทญททปนทน (Japanese company) ไมนนขอยกวนา 2 ใน 3 สนวนของมมลคนาทรวพยยสนง
ของกองททน
กลยททธย ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
เนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหข ผลประกอบการเคลลทอนไหว
ตามกองททนหลวก และกองททนหลวกใชข กลยททธยการบรง หารกองททนเชงงรทก (active management)
คทณสามารถศศกษาขข อมมลกองททนหลวกไดข จาก :
http://www.schroders.com/en/uk/private-investor/fund-centre/prices-and-performance/funddetails/?p=details&code=
LU0106239873&sc=829

กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการลงททนระยะยาวเพลทอใชข ในววยเกษท ยณ โดยผมขลงททนจะไดข รวบสงทธงประโยชนยทางภาษท เมลทอปฏงบตว งตาม
เงลทอนไขการลงททน
• ผมขลงททนทททเชลทอมวนท ในการเตงบโตของเศรษฐกงจญททปนทน
• ผมขลงททนทททตของการผลตอบแทนจากการลงททนในหทขนของบรง ษวทญททปนทน
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซศงท อาจจะปรวบตววเพงทมสมงขศ ขนหรล อลดลงจนตตทา
กวนามมลคนาทททลงททนและทตาใหข ขาดททนไดข
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนนนอน หรล อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสลอชท ขชวนฉบวบเตตม หรล อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ขดทพอ
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลพสสส ครญ
• กองททนหลวกเนข นลงททนในหทขนของบรง ษวทญททปนทน (Japanese company) ทตาใหข ผข ลม งททนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงททนทททอาจ
ผวนผวนมากกวนากองททนอลทนทททมทนโยบายกระจายการลงททนในหทขนในหลายประเทศหรล อในหลายภมมงภาค ผมขลงททนจศงอาจขาดททนหรล อไดข
รวบเงงนคลนตตทากวนาเงงนลงททนเรงท มแรกไดข
• กองททนหลวกอาจลงททนในสวญญาซล ขอขายลนวงหนข าเพลทอเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน (Efficient Portfolio Management)
ดวงนวนข กองททนหลวกจศงมทความเสททยงมากกวนากองททนรวมอลทน ทวงนท
ข ข กองททนหลวกจะไมนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนใน Class
A Acc ซศงท เปต น Class ทททกองททนลงททน
• กองททนลงททนในสวญญาซล ขอขายลนวงหนข าเพลทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตตมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวนข กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนนท ขและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด
วงกฤตการณยททไมนปกตง ทตาใหข กองททนไมนสามารถนตาเงงนกลวบเขข ามาในประเทศซศงท อาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดข รวบชตาระเงงนคนาขายคลน
หนนวยลงททนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกตาหนด
• ผมขลงททนควรศศกษาขข อมมลเกททยวกวบสงทธงประโยชนยทางภาษท ททระบทไวข ในคมมน ลอการลงททนในกองททนรวมเพลทอการเลท ขยงชทพ
• ผมขถลอหนนวยลงททนของกองททน RMF จะไมนไดข รวบสงทธงประโยชนยทางภาษท หากไมนปฏงบตว งตามเงลทอนไขการลงททนและจะตข องคลนสงทธง
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงงนเพงทมตามมาตรา 27 แหนงประมวลรวษฎากรดข วย
• หนนวยลงททนของกองททน RMF นท ขจะนตาไปจตาหนนาย,จนาย,โอน,จตานตาหรล อนตาไปเปต นประกวนมงไดข
• กองททนนท ขกระจทกตววในประเทศญททปนทน ผมขลงททนจศงควรพงจารณาการกระจายความเสททยงของพอรย ตการลงททนโดยรวมของตนเองดข วย

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลพยงทลพสสส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนงนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (high issuer concentration risk)
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: คตานวณจากผลรวมของนต ขาหนวกการลงททนในตราสารของผมขออกตราสารแตนละรายทททกองททนลงททนมากกวนา 10% ของ NAV

ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทรงล หมด/
เกสอบทรงล หมด

บสงสส วน

ดทลยพปนปจ

ไมส ปของกรน

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

อลทน ๆ : 0.01%
เงงนฝาก
หรล อตราสารเทททยบเทนาเงงนฝาก
: 3.36%

หนนวยลงททน : 96.63%

กองททน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc
(% NAV)
INFORMATION &
COMMUNICATION :
14.60%
ELECTRIC APPLIANCES :
9.80%

OTHERS : 54.30%

For MOM_K-JP

MACHINERY : 7.30%
PHARMACEUTICAL:
7.20%
TRANSPORTATION
EQUIPMENT: 6.80%

ขข อมมล ณ วรนทลพ 31 กรกฎสคม 2562
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หลรกทรร พยย หรส อตรสสสรหนลทล พ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
SCHRODER INTERNATINAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY
(SCHRODER)
บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB) (A+)
บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
96.63%
2.48%
0.88%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 31 กรกฎาคม 2562 ทวงนท
ข ข คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทดของกองททน Schroder International Selection Fund
Japanese Equity, Class A Acc
INFORMATION & COMMUNICATION
ELECTRIC APPLIANCES
MACHINERY
PHARMACEUTICAL
TRANSPORTATION EQUIPMENT
OTHERS

14.60%
9.80%
7.30%
7.20%
6.80%
54.30%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 31 กรกฎาคม 2562

หลรกทรร พยย หรส อตรสสสรทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทดของกองททน Schroder International Selection Fund Japanese
Equity, Class A Acc
SoftBank Group
Nippon Telegraph & Telephone
Itochu
Mitsubishi UFJ Financial Group
Toyota Industries
Tokio Marine Holdings
Takeda Pharmaceutical
SMC
Sankyu
Keyence

3.40%
3.40%
3.30%
3.10%
3.00%
2.80%
2.70%
2.60%
2.50%
2.40%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 31 กรกฎาคม 2562
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คส สธรรมเนลยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวขน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรปง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

สมงสทดไมนเกงน
4.0125
สมงสทดไมนเกงน 3.2100

เกตบจรง ง 1.0700

สมงสทดไมนเกงน 1.0700
เกตบจรง ง 0.0294

การจวดการ

สมงสทดไมนเกงน 0.2675

เกตบจรง ง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมนเกงน 0.3210

นายทะเบทยน

เกตบจรง ง 1.2597

เกตบจรง ง 0.0800

คนาใชข จนายอลทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : คนาใชข จาน ยอลทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาน สทดของกองททน
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรล อภาษทอลทนใดแลข ว

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

สมงสทดไมส เกปน
ไมนมท

เกปบจรปง
ไมนมท

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอลทนๆ

ไมนมท

ไมนมท

ตามทททจาน ยจรง ง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
- กรณทททเปต นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสงกรไทย : ปว จจทบนว ไมนเรท ยกเกตบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
- กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อลทน : เปต นไปตามคนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลน คลอ 1.00% เมลทอสวบเปลททยนไปบลจ.อลทน
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คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรปง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมของกองททน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc
(% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
7.00

6.5000

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00

1.5000

1.2500

1.5700

1.00
0.00

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกตบจรง ง

For MOM_K-JP

เพดานคนาธรรมเนทยม

หมายเหตท :
กองททนตนางประเทศคลน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหข กองททน
อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปต นอวตราเรท ยกเกตบจรง งลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงนท
ข ข สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง
ประเทศไดข จากหนวงสลอชท ขชวนของกองททนตนางประเทศ
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนงนการในอดทต มงไดข เปตนสงงท ยลนยวนถศงผลการดตาเนงนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนล Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) (ตรวชลวล รดของ
กองททนหลรก) โดยมลรสยละเอลยดดรงนล ล
• ดรชนล Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) ปรร บดข วยตข นททนกสรปของกรนควสมเสลพยงอรตรสแลกเปลลพยน
เพสพอเทลยบกรบคส สสกทลเงปนบสท ณ วรนทลพคสส นวณผลตอบแทน ตสมสรดสส วนกสรทสสสรญญสปของกรนควสมเสลพยงดข สนอรตรส
แลกเปลลพยนประมสณรข อยละ 75
• ดรชนล Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) ปรร บดข วยอรตรสแลกเปลลพยนเพสพอเทลยบกรบคส สสกทลเงปนบสท
ณ วรนทลพคสส นวณผลตอบแทน ตสมสรดสส วนทลพไมส ไดข ทสส สรญญสปของกรนควสมเสลพยงดข สนอรตรสแลกเปลลพยนประมสณรข อย
ละ 25
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
23.57%

25.00%
20.00%

15.06%

15.00%

10.75%

10.00%

% ตส อปล

5.00%
0.00%

21.51%

1.05%

0.21%
-0.20%

-5.00%

-1.59%

-10.00%
-15.00%
-20.00%

-15.21%

-15.88%
2557

2558

2559

กองททน

2560

2561

ดวชนทชท ขววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงข กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตวงแตน
ข วนว จวดตวงกองทท
ข
นจนถศงววนทตาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวขน
ผลการดตาเนงนงานของกองททน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททนตส สงประเทศ
60.00%

51.00%

50.00%

54.40%

40.00%

% ตส อปล

30.00%
20.00%

24.70%

19.20% 20.90%
6.40%

10.00%

10.30%

10.40% 12.10%
0.30%

0.00%

-1.40%

-10.00%
-20.00%

2555

2556

2557

2558

กองททน

For MOM_K-JP

KJPRMF

22.20%

2559

2560

-16.40% -16.00%
2561

ดวชนทชท ขววดของกองททน
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3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -27.59%

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

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 18.47% 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 Japan Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 31 กรกฎสคม 2562
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

KJPRMF
4.28
ตววชท ขววด
6.01
ความผวนผวนของกองททน * 13.99
ความผวนผวนของตววชท ขววด * 14.44

-3.43
-3.15
13.76
14.25

0.56
1.37
14.08
14.43

-10.68
-8.64
15.37
17.23

7.01
7.37
13.74
14.95

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

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

3.67
5.19
18.47
18.31

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองททนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

KJPRMF
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม Japan Equity ณ วรนทลพ 31 กรกฎสคม 2562
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

-1.14

7.25

-2.59

11.99

11.72

3.39

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

-2.98

4.91

-3.87

9.08

7.81

3.39

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

-3.31

4.03

-9.56

7.33

6.18

3.39

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

-3.72

0.54

-13.37

4.39

2.04

3.39

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

-5.58

-4.17

-17.52

1.22

0.69

3.39

Peer Percentile

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

5 ปล

10 ปล

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

12.57

13.35

14.97

11.09

12.83

18.87

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

12.85

13.87

15.40

12.77

13.99

18.87

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

13.75

13.95

16.46

13.20

15.33

18.87

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

15.48

15.24

17.22

14.25

15.63

18.87

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

16.95

17.19

20.69

15.87

17.26

18.87

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทดของกองททน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class
(%)
A Acc ณ วรนทลพ 31 กรกฎสคม 2562
กองททน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล
10 ปล
ตรงล แตส จรดตรงล
กองททนหลวก
4.30
-3.70
0.30
-11.10
25.00
26.60
98.90
N/A
Benchmark
6.20
-3.10
1.20
-8.60
26.50
35.00 103.30
N/A
หมายเหตท : Benchmark : Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR)
อวตราผลตอบแทนททกชนวงเวลาจะแสดงเปต นอวตราผลตอบแทนสะสม (Cumulative Returns)คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท
http://www.schroders.com/en/uk/private-investor/fund-centre/prices-and-performance/funddetails/?p=details&code=L
U0106239873&sc=829

KJPRMF
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมนจาน ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วรนทลพจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร

26 พฤศจงกายน 2557

จสสนวนเงปนททนโครงกสร
ขนสดกองททน
มมลคส สหนส วยลงททน (NAV)
ซสอล และขสยคสนหนส วยลงททน

5,000 ลข านบาท

ววนทตาการซล ขอ

ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
500 บาท

500
มมลคนบาท
าขวนตต
ข ทาของการซล ขอครวงข แรก
มม500
ลคนาบาท
ขวนตต
ข ทาของการซล ขอครวงข ถวดไป
ววนทตาการขายคลน
มมลคนาขวนตต
ข ทาของการขายคลน
ยอดคงเหลลอขวนตต
ข ทา

500 บาท
500 บาท
ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

ไมนกตาหนด
421.50 ลข านบาท
11.8397 บาท/หนนวย

500 บาท
ไมนกตาหนด

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคลน

T+4 คลอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคลน
(ประกาศ NAV T+2 คลนเงงน T+4 เวลา 10.00 น.)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com
รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KJPRMF

คทณกวนตยา พสทหงรวญนงกร (ผมขจดว การกองททนทางเลลอก), เรงท มบรง หาร 26 กทมภาพวนธย 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 108.62%

(กรณทกองททนจวดตว ขงไมนถงศ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ข จดว ตวงกองทท
ข
น)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

KJPRMF

ธนาคารกสงกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมลองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงททน ฟงนโนมทนา จตากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคทท ซทมงโกข จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรย ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ข จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทงสโกข จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย นายหนข าซล ขอขายหนนวยลงททน เซตนทรวล เวลธย โซลมชนวท จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนซนา จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ภวทร จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กงมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด
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บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงททน เวตลธย เมจงก จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสงกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวขน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขรดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรล อเพลทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมลองสหรวฐอเมรง กา หรล อผมขททมทถงทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรง กา หรล อบทคคลซศงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรง กา รวมถศงกองทรวพยยสนง ของบทคคลดวงกลนาวและบรง ษวทหรล อ
หข างหทขนสนวนซศงท จวดใหข มทขศ ขนและดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวงไมน
ข ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงททน
ซศงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงงนลงททนคลนเตตมจตานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงข และอยมภน ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารนางหนวงสลอชท ขชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ขมงไดข เปตนการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถศง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสลอชท ขชวนของกองททนรวม หรล อ ไดข ประกวนราคาหรล อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวขน
ทวงนท
ข ข บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสลอชท ขชวนสนวนสรทปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 31 กรกฎาคม 2562
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดตาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปตนเทตจ
และไมนทตาใหข ผข อม ลทนสตาควญผงด

KJPRMF
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม
- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซศงท เปตนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ข โดยพงจารณาจากผลการดตาเนงนงานทททผาน นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ข
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตตทากวนา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชตาระหนท ข
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ขยซศงท ขศ ขนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ข
างประเทศ เปตนตข น โดยราคาตราสารหนท ขจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ขย เชนน หากอวตราดอกเบท ขยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขศ ขน อวตราดอกเบท ขยของตราสารหนท ขทททออกใหมนกตจะสมงขศ ขนดข วย ดวงนวขนราคา
ตราสารหนท ขทททออกมากนอนหนข าจะมทการซล ขอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถศง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขศ ขนหรล อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ข
างประเทศ เปตนตข น ซศงท พงจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารย ในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขตง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขศ ขนกวนาเดงมดข วยเชนนกวน ดวงนวขน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปตนเครลท องมลอสตาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลนาว ซศงท ทตาไดข ดงว ตนอไปนท ข
-ปของกรนควสมเสลพยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-ปของกรนควสมเสลพยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขศ ขนอยมกน บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรล อไมน
-ไมส ปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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