
กองทุนเป�ดเค Sustainable หามขายผูลงทุนรายยอยกองทุนเป�ดเค Sustainable หามขายผูลงทุนรายยอย

K-SUSTAIN-UI

นโยบายการลงทุนนโยบายการลงทุนนโยบายการลงทุนนโยบายการลงทุน

• เน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนหลัก JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class JPM C (acc) - USD 
ในอัตราส�วนโดยเฉล่ียในรอบป�บัญชีไม�น�อยกว�า 80% ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิ

• กองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย�ประเภทต�างๆท่ัวโลก จะลงทุนไม�น�อยกว�า 51% ของสถานะซ้ือ (Long Position) ใน

บร�ษัทที่มีลักษณะเฉพาะทางด�านสิ�งแวดล�อมและสังคมในเชิงบวก ซ่ึงเป�นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี โดยใช�กลยุทธ�และเทคนิคท่ีแตกต�างจาก

แบบดั้งเดิมหร�อกลยุทธ�ทางเลือกต�างๆ รวมถึงการเข�าทําธุรกรรมซื้อขายล�วงหน�าตามความเหมาะสม 

• กองทนุหลักพยายามสร�างผลตอบแทนท่ีสม่ําเสมอโดยมีความผันผวนต่ํา โดยจดัสรรเง�นลงทุนให�กบัผู�จดัการกองทนุย�อย (Sub-Investment 

Manager) ที่มีความเชี่ยวชาญในด�านการลงทุนทางเลือก (Alternative Strategies) ผ�านกลยุทธ�การลงทุน 5 รูปแบบ ได�แก�

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหร�อซับซ�อน
ห�ามขายผู�ลงทุนรายย�อย (กองทุนรวมสําหรับผู�ลงทุนสถาบันและผู�ลงทุนรายใหญ�พ�เศษเท�านั้น)

กองทุนนี้ไม�ถูกจํากัดความเสี่ยงด�านการลงทุนเช�นเดียวกับกองทุนรวมท่ัวไป

จ�งเหมาะกับผู�ลงทุนท่ีรับผลขาดทุนระดับสูงได�เท�าน้ัน

เร��มต�นเพ�ยง 500 บาทเร��มต�นเพ�ยง 500 บาท
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สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได�ที่ Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
ผู�ลงทุนโปรดทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดําเนินงานย�อนหลังของกองทุนหลักผลการดําเนินงานย�อนหลังของกองทุนหลักผลการดําเนินงานย�อนหลังของกองทุนหลักผลการดําเนินงานย�อนหลังของกองทุนหลัก

ที่มา: Morningstar และ Fund Fact sheet กองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565 / กองทุนหลักจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559 / ดัชนีชี้วัด: ICE BofA SOFR Overnight 
Rate Index Total Return in USD / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได�เป�นสิ�งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ที่มา: J.P. Morgan Alternative Asset Management (JPMAAM)

ตั้งแต� 12 ม.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2565
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ลงทุนในธุรกิจท่ีมีป�จจัย

เฉพาะ เช�น การควบรวมปรบั
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นโยบายการลงทนุ

ดัชนชีีว้ดั

นโยบายจ�ายเง�นป�นผล

การป�องกนัความเสีย่ง

บร�ษทัจดัการ

ข�อมูลสําคัญของกองทุนหลัก
(JPMorgan ณ พ.ค. 2565

ข�อมูลสําคัญของกองทุนหลัก
(JPMorgan ณ พ.ค. 2565

สกลุเง�น  

ไม�มีนโยบายจ�ายเง�นป�นผล

ผู�จดัการการลงทุนอาจทําการป�องกนัความเสีย่งและปรบัพอร�ตช่ัวคราวตามสภาวะตลาด โดยกองทุนจะลงทุน

ในสัญญาซื้อขายล�วงหน�าเพ�่อป�องกันความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพ�นิจของผู�จัดการกองทุน

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ดอลลาร�สหรัฐ (USD)

รายละเอยีดรายละเอยีด

ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

กองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย�ประเภทต�างๆทั่วโลก จะลงทุนไม�น�อยกว�า 51% ของ

สถานะซ้ือ (Long Position) ในบร�ษัทที่มีลักษณะเฉพาะทางด�านสิ�งแวดล�อมและสังคมในเชิงบวก ซ่ึงเป�น

ไปตามหลักธรรมาภบิาลทีด่ ีโดยใช�กลยุทธ�และเทคนคิท่ีแตกต�างจากแบบดัง้เดมิหร�อกลยทุธ�ทางเลือกต�างๆ 

รวมถึงการเข�าทําธุรกรรมซื้อขายล�วงหน�าตามความเหมาะสม

• กองทุน K-SUSTAIN-UI เป�นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหร�อซับซ�อน เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในสัญญาซ้ือขายล�วงหน�าเพ�่อใช�เป�นเคร�่องมือในการสร�างกลยุทธ�การลงทุนท่ี

ซับซ�อน และเพ�อ่เพ��มฐานะการลงทุนในสนิทรัพย�โดยรวม (Leverage) ดงัน้ัน จ�งมคีวามแตกต�างจากกองทนุรวมทัว่ไป ผู�ลงทนุควรศกึษาให�เข�าใจก�อนลงทนุ หร�อสอบถามรายละเอยีด

เพ��มเติมจากคนขาย ทั้งนี้ ผู�ลงทุนควรจัดสรรเง�นลงทุนในสินทรัพย�อื่นเพ�่อเป�นการกระจายความเสี่ยงให�เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู�ลงทุนยอมรับได�

• กองทนุหลักลงทุนในสญัญาซือ้ขายล�วงหน�าเพ�อ่เพ��มฐานะการลงทุนในสนิทรัพย�ให�มีมลูค�าสงูกว�ามลูค�าทรัพย�สนิของกองทนุ (Leverage) ทําให�อาจมคีวามเสีย่งมากกว�ากองทนุ

ทีล่งทนุในหลักทรัพย�อ�างองิโดยตรง ดงันัน้ หากเกดิเหตุการณ�ทีส่�งผลกระทบเชิงลบกบักองทนุ กองทุนอาจประสบภาวะขาดทุนสงูมากจนส�งผลให�ผู�ลงทนุสญูเสยีเง�นลงทุนท้ังหมด

• กองทุน K-SUSTAIN-UI อาจมีการกู�ยืมหร�อทํา Repo เพ�่อการจัดการลงทุนได�และอาจมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล�วงหน�าเพ�่อการเพ��มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) รวมทั้ง อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล�วงหน�าแฝง (Structured Notes) ทําให�อาจมีความเส่ียงมากกว�ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย�อ�างอิง

โดยตรง เนื่องจากใช�เง�นลงทุนในจํานวนท่ีน�อยกว�า จ�งอาจมีกําไร/ขาดทุนสูงกว�าการลงทุนในหลักทรัพย�อ�างอิงโดยตรง

• กองทุน K-SUSTAIN-UI อาจลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอันดับความน�าเช่ือถือตํ่ากว�าท่ีสามารถลงทุนได� (Non – Investment Grade) ตราสารหน้ีที่ไม�ได�รับการจัดอันดับความ

น�าเชื่อถือ (Unrated) หลักทรัพย�ที่มิได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� (Unlisted) ดังนั้น ผู�ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงข�้นจากการไม�ได�รับชําระคืนเง�นต�นและดอกเบี้ย

• กองทุน K-SUSTAIN-UI อาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล�วงหน�าเพ�่อป�องกันความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพ�นิจของผู�จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุน K-SUSTAIN-UI 

อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

• เน่ืองจากกองทุน K-SUSTAIN-UI มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต�างประเทศ ดังนั้น การเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหร�อ

นโยบายทางการเง�น อาจส�งผลกระทบต�อมูลค�าหน�วยลงทุนของกองทุนได� รวมถึงการออกมาตรการท่ีอาจส�งผลให�ผู�ลงทุนได�รับเง�นค�าขายคืนหน�วยลงทุนล�าช�ากว�าระยะเวลาท่ี

กําหนดไว�ในหนังสือชี้ชวน

• กองทุนหลักอาจจาํกดัการไถ�ถอนหน�วยลงทุนในกรณท่ีีผู�ถอืหน�วยลงทุนของกองทุนต�างประเทศไถ�ถอนหน�วยลงทนุเกนิกว�า 10% ของมูลค�าทรพัย�สนิสทุธขิองกองทุนหลกั โดยจะ

เล่ือนคําสั่งขายคืนหน�วยลงทุนบางส�วนให�มีผลในวันทําการถัดไป ซ่ึงอาจทําให�ผู�ถือหน�วยลงทุนได�รับชําระเง�นล�าช�ากว�าที่กําหนดได� อย�างไรก็ตาม บร�ษัทจัดการได�พ�จารณาแล�วว�า 

ในสภาวะตลาดปกติ  กองทุนหลักลงทุนในสินทรัพย�ที่มีสภาพคล�องเพ�ยงพอที่จะรองรับการไถ�ถอนหน�วยลงทุน และบร�ษัทจัดการมิได�จํากัดการไถ�ถอนหน�วยลงทุนแต�อย�างใด

• เนื่องจากกองทุนไม�ได�ป�องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุนหร�อได�รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หร�อได�รับเง�นคืนตํ่ากว�าเง�นลงทุนเร��มแรกได�

• การลงทนุในผลิตภณัฑ�ในตลาดทนุทีมี่ความเสีย่งสงูหร�อมคีวามซับซ�อนซึง่มปี�จจยัอ�างองิ มีความแตกต�างจากการลงทนุในป�จจยัอ�างองิโดยตรง จ�งอาจทําให�ราคาของผลิตภณัฑ�

ในตลาดทุนดังกล�าวมีความผันผวนแตกต�างจากราคาของป�จจัยอ�างอิงได� ผู�ลงทุนควรทําความเข�าใจเง�่อนไขการจ�ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องก�อนทําการลงทุน

• ผลกระทบทางลบทีม่ากทีส่ดุจากการลงทุนข�างต�น จะเกดิในกรณีท่ีราคาหลักทรัพย�อ�างองิมีความผนัผวนมาก หร�อทิศทางการลงทนุไม�เป�นไปตามทีค่าดการณ�จนอาจทําให�กองทุน

ขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล�วงหน�า อย�างไรก็ตาม ผู�ลงทุนจะขาดทุนไม�เกิน 100% ของมูลค�าเง�นลงทุนเร��มแรกของผู�ลงทุน

คําเตือนที่สําคัญ

ระดับความเสี่ยง

ข�อมูลสําคัญของกองทุนหลัก
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class JPM C (acc) - USD

ข�อมูลสําคัญของกองทุนหลัก
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class JPM C (acc) - USD

ข�อมูลสําคัญของกองทุนหลัก
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class JPM C (acc) - USD

ข�อมูลสําคัญของกองทุนหลัก
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class JPM C (acc) - USD



กองทุนเป�ดเค Sustainable หามขายผูลงทุนรายยอยกองทุนเป�ดเค Sustainable หามขายผูลงทุนรายยอย

K-SUSTAIN-UI
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหร�อซับซ�อน

ห�ามขายผู�ลงทุนรายย�อย (กองทุนรวมสําหรับผู�ลงทุนสถาบันและผู�ลงทุนรายใหญ�พ�เศษเท�านั้น)

กองทุนนี้ไม�ถูกจํากัดความเสี่ยงด�านการลงทุนเช�นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป

จ�งเหมาะกับผู�ลงทุนท่ีรับผลขาดทุนระดับสูงได�เท�าน้ัน

การเปล่ียนกองทนุหลกัใหม�เกดิจากทาง JPMorgan Asset Management มีการควบรวมกลยุทธ�การลงทุนของ JPMorgan Multi-Manager 
Sustainable Long-Short Fund เข�ากบักองทุน JPMorgan funds – Multi-Manager Alternatives Fund ทําให�กลยุทธ�ของกองทุนหลักเดมิ 
(SLSF) กลายเป�นส�วนหนึ่งของกองทุนที่รับการควบรวม (MMAF) 

JPMorgan Multi-Manager
Sustainable Long-Short Fund

(SLSF)

กองทุนหลักเดิม

กองทุนหลัก K-SUSTAIN-UIกองทุนหลัก K-SUSTAIN-UIกองทุนหลัก K-SUSTAIN-UIกองทุนหลัก K-SUSTAIN-UI

JPMorgan funds – Multi-Manager
Alternatives Fund (MMAF)

มีผลตั้งแต�วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เป�นต�นไป 

*กองทุน MMAF ไม�ใช�กองทุนที่ถูกจัดตั้งข�้นมาใหม� แต�ได�จดทะเบียนมาตั้งแต�วันที่ 11 ม.ค. 2559

กองทุนหลักใหม� (MMAF)กองทุนหลักใหม� (MMAF)กองทุนหลักใหม� (MMAF)กองทุนหลักใหม� (MMAF) แตกต�างกับแตกต�างกับแตกต�างกับแตกต�างกับ กองทุนหลักเดิม (SLSF) อย�างไรกองทุนหลักเดิม (SLSF) อย�างไรกองทุนหลักเดิม (SLSF) อย�างไรกองทุนหลักเดิม (SLSF) อย�างไร

กลยุทธ�การลงทุนของกองทุนหลักใหม� (MMAF) ส�งผลดีต�อผู�ลงทุนอย�างไร ?กลยุทธ�การลงทุนของกองทุนหลักใหม� (MMAF) ส�งผลดีต�อผู�ลงทุนอย�างไร ?กลยุทธ�การลงทุนของกองทุนหลักใหม� (MMAF) ส�งผลดีต�อผู�ลงทุนอย�างไร ?กลยุทธ�การลงทุนของกองทุนหลักใหม� (MMAF) ส�งผลดีต�อผู�ลงทุนอย�างไร ?

JPMorgan Multi-Manager Sustainable 
Long-Short Fund (SLSF)

กองทุนหลักเดิมกองทุนหลักเดิม

นโยบาย
การลงทุน
นโยบาย

การลงทุน

กองทุนกองทุน JPMorgan funds – Multi-Manager
Alternatives Fund (MMAF)

กลยุทธ�
การลงทุน
กลยุทธ�

การลงทุน

ขนาดกองทุน
(ณ 21 เม.ย. 2565)

ขนาดกองทุน
(ณ 21 เม.ย. 2565)

ค�าธรรมเนียม
การจัดการ

ค�าธรรมเนียม
การจัดการ

ค�าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน

ค�าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน

กองทุนหลักใหม�กองทุนหลักใหม�

กองทนุหลักจะลงทนุไม�น�อยกว�า 67% ของสถานะซือ้ (Long 
Position) ในบร�ษัทที่มีความย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจหร�อ
บร�ษัทที่มีการพัฒนาธุรกิจในทางที่ย่ังยืน ซึ่งพ�จารณาจาก
ป�จจยัด�านสิ�งแวดล�อม สงัคม และธรรมาภิบาล โดยใช�กลยุทธ�
ทางเลือกและเข�าทําธุรกรรมสัญญาซ้ือขายล�วงหน�าเพ�่อมี
สถานะขาย (short position) ในหุ�นของบร�ษทัทีมี่ราคาซ้ือขาย
สงูกว�ามูลค�าท่ีแท�จร�ง

กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในสินทรัพย�ประเภทต�างๆ 
ทั่วโลก และจะลงทุนไม�น�อยกว�า 51% ของสถานะซ้ือ (Long 
Position) ในบร�ษทัท่ีมลัีกษณะเฉพาะทางด�านสิ�งแวดล�อมและ
สังคมในเชิงบวก ซ่ึงเป�นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยใช�
กลยุทธ�และเทคนิคที่แตกต�างจากแบบดั้งเดิมหร�อกลยุทธ�ทาง
เลือกต�างๆ รวมถงึการเข�าทําธรุกรรมสญัญาซ้ือขายล�วงหน�า
ตามความเหมาะสม

Sustainability Long/Short มกีลยุทธ�การลงทนุ 5 ประเภท ทาํให�สามารถปรับเปลีย่นแผน
การลงทุนให�ตอบสนองต�อภาวะตลาดแต�ละช�วงได� และมี 
Long/Short เป�นหน่ึงในกลยุทธ�การลงทุน

90 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 1,770 ล�านดอลลาร�สหรัฐ

0.65%
(0.38% ในช�วง 3 ป�แรก)

0.60%
(0.38% ในช�วง 3 ป�แรก)

15% ไม�เร�ยกเก็บ

การลงทนุในกลยุทธ�ตราสารทางเลือกของกองทนุหลักใหม� (MMAF) ทาํให�ความผนัผวนของพอร�ตการลงทุนของกองทุนหลักใหม� เม่ือเทยีบกบั
ตลาดหุ�นและตลาดตราสารหนีอ้ยู�ในระดบัต่ํามาก (Beta) จ�งสามารถกระจายความเสีย่ง และสร�างผลตอบแทนได�ในภาวะทีต่ลาดตราสารหนีห้ร�อ
ตลาดหุ�นมีความผนัผวนสงู ขณะทีก่องทนุหลักใหม� ยงัคงให�ความสาํคัญกบัป�จจยัด�านความย่ังยืน รวมถงึมกีารคัดกรองแนวทางการลงทุนแบบ ESG

ที่มา: J.P. Morgan Alternative Asset Management (JPMAAM)

ความผันผวนของพอร�ตการลงทุน
เทียบกับตลาด (Beta) อยู�ในระดับที่ตํ่า1 2 มีการกระจาย

ความเสี่ยงได�ดี 3 ยังคงให�ความสําคัญกับ
ป�จจัยด�านความยั่งยืน 

กองทุนหลักใหม�NEW!NEW!NEW!NEW!


