ขขอมมล ณ ววนททท 29 เมษายน 2565

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ไชนสส หรนข ทรน-A ชนปดจสสยเงปนปน นผล
K China Equity Fund-A(D)
บรปษนทหลนกทรนพยรจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-CHINA-A(D)
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมฟช ดเดอรร (Feeder Fund)
• กองทรนรวมทชเท นขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยรสปนทชลท งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนท ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนเนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) –
USD (กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ
นโยบายกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: JPMCIAU:LX
• กองททนหลวกจะลงททนในตราสารททนของบรงษวททททตงวต ถงทนฐานหรรอดดาเนงนธทรกงจสนวนใหญนในสาธารณรวฐประชาชนจทน
ไมนนอข ยกวนารขอยละ 67 ของมมลคนาทรวพยยสนง ของกองททน รวมถถงอาจลงททนในหทนข จทน A-shares ไดขไมนเกงนรขอยละ 40 ของ
มมลคนาทรวพยยสนง ของกองททน
***กองททน K-CHINA เปลททยนกองททนหลวกจากกองททน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD เปป น
กองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD มทผลตวงต แตนวนว ททท 2 พฤศจงกายน 2563
เปป นตขนไป
กลยรทธรในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหขผลประกอบการเคลรทอนไหวตาม
กองททนหลวก และกองททนหลวกใชขกลยททธยการบรงหารกองททนเชงงรทก (active management)
คทณสามารถศถกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก :
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งททนทททเชรทอมวทนในการเตงบโตของเศรษฐกงจจทน และตของการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในหทนข จทน
• ผมลข งททนทททตอข งการไดขรบว เงงนปว นผลระหวนางการลงททน
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทนข ทททกองททนรวมไปลงททน ซถงท อาจจะปรวบตววเพงทมสมงขถนต หรรอลดลงจนตดทา
กวนามมลคนาทททลงททนและทดาใหขขาดททนไดข
• ผมลข งททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงต แตน 5 ปท ขถนต ไป
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจดานวนเงงนทททแนนนอน หรรอรวกษาเงงนตขนใหขอยมคน รบ
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ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชยท งของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสรอชทชต วนฉบวบเตปม หรรอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดต ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสท สส คนญ
• กองททนหลวกเนขนลงททนในจทนทดาใหขผลมข งททนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงททนทททอาจผวนผวนมากกวนากองททนอรทนทททมทนโยบายกระจาย
การลงททนในตลาดหทนข พวฒนาแลขวหรรอกองททนอรทนทททมทนโยบายกระจายการลงททนในหทนข ในหลายประเทศหรรอในหลายภมมงภาค และ
ผมลข งททนอาจขาดททนหรรอไดขรบว เงงนครนตดทากวนาเงงนลงททนเรงมท แรก
• กองททนลงททนในสวญญาซรอต ขายลนวงหนขาเพรทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจดานวน (ไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนา
เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวนต กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนนทแต ละกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จถงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด
วงกฤตการณยททไมนปกตง ทดาใหขกองททนไมนสามารถนดาเงงนกลวบเขขามาในประเทศซถงท อาจสนงผลใหข ผมลข งททนอาจไดขรบว ชดาระเงงนคนาขายครน
หนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกาด หนด
• การลงททนในหนนวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวงตควบการลงททนมทความเสททยง ผมเข อาประกวนภวยอาจไดขรบว เงงนลงททนครน
มากกวนาหรรอนขอยกวนาเงงนทททไดขลงททนไป ทวงต นท ต ผมลข งททนควรศถกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวงตควบ
หนนวยลงททนกนอนการตวดสงนใจลงททน

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชยท งทชสท สส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยร (market risk)
ตดทา

ความผวนผวนของ
ผลการดดาเนงนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนถทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนถทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

สมง

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

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนถทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตดทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ China

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตดทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสสวน

ดรลยพปนปจ

ไมสปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของเงงนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมท เตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยรสปนทชลท งทรน
(% NAV)

อรทน ๆ : -3.34%
เงงนฝาก
หรรอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก
: 2.00%

หนนวยลงททน : 101.34%

กองทรน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
(% NAV)
CONSUMER
DISCRETIONARY : 23.6%

OTHERS : 29.60%

CONSUMER STAPLES :
9%
INDUSTRIALS : 9.3%

For MOM_K-CHINA2

COMMUNICATION
SERVICES : 17.1%
INFORMATION
TECHNOLOGY : 11.4%

ขขอมมล ณ วนนทชท 30 เมษสยน 2565
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หลนกทรนพยรทมชท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
JPM CHINA -I ACC USD (JPM) (Aa3)
บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK) (AA+(tha))
The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) (A1)

(% NAV)
101.34%
1.76%
0.18%
0.06%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 29 เมษายน 2565 ทวงต นท ต คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชมท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM
China I (acc) - USD
CONSUMER DISCRETIONARY
COMMUNICATION SERVICES
INFORMATION TECHNOLOGY
INDUSTRIALS
CONSUMER STAPLES
OTHERS

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 เมษายน 2565

23.60%
17.10%
11.40%
9.30%
9.00%
29.60%

หลนกทรนพยรหรสอตรสสสรทชมท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM
China I (acc) - USD
Tencent
Meituan
JD.com
NetEase
China Merchants Bank

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 เมษายน 2565
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7.20%
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2.90%
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คสสธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนต คทณควรพงจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน
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

สมงสทดไมนเกงน 1.0700 เกปบจรงง 1.1803

เกปบจรงง 1.0700
เกปบจรงง 0.0375 สมงสทดไมนเกงน 0.1605 เกปบจรงง 0.0428

การจวดการ

ผมดข แม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมนเกงน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรงง 0.0300

คนาใชขจนายอรทนๆ

รวมคนาใชขจนาย

หมายเหตท : - คนาใชขจาน ยอรทนๆ เปป นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สทดของกองททน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรรอภาษทอทรนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซรอต ครนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
1.50%

เกปบจรปง
1.00%

1.50%

ยกเวขน

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรงง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซรอต ครนหนนวยลงททนของกองททนตขนทางหรรอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมของกองทรน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
(% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน
1.00
0.80

0.9200
0.7500

0.60
0.40
0.20

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชขจนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจรงง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-CHINA2

หมายเหตท : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรทยกเกปบจรงงลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงต นท ต สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยม
กองททนตนางประเทศไดขจากหนวงสรอชทชต วนของกองททนตนางประเทศ
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดดาเนงนการในอดทต มงไดขเปป นสงทงยรนยวนถถงผลการดดาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD (ตนวชชวช นดของ
กองทรนหลนก) โดยมชรสยละเอชยด ดนงนชช
• ดนชนช MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรนบดขวยตขนทรนกสรปข องกนนควสมเสชทยงอนตรสแลก
เปลชทยน เพสอท เทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชคท สส นวณผลตอบแทน ประมสณรขอยละ 75
• ดนชนช MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรนบดขวยอนตรสแลกเปลชทยนเพสอท เทชยบกนบคสสสกรลเงปน
บสท ณ วนนทชคท สส นวณผลตอบแทน ประมสณรขอยละ 25
* กสอนวนนทชท 2 พ.ย. 2563 ใชขดนชนช MSCI China Capped 10% Index (N) ปรนบดขวยตขนทรนกสรปข องควสมเสชทยงดขสน
อนตรสแลกเปลชยท น และไดขเชสอท มตสอกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตสวนนทชท 2 พ.ย. 2563
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
47.03%

50.00%

37.09%

40.00%
30.00%

% ตสอปช

20.00% 15.47%
10.00%

20.65%
11.95%

7.09%

12.10%

10.93%10.08%

3.03%

1.85% 2.75%

2.34%

0.00%

-1.45%

-10.00%

-14.47%
-19.13%

-20.00%
-30.00%

30.09%

23.56%

2555

2556

2557

2558

2559

กองททน

2560

2561

-21.33%-18.95%
2562

2563

2564

ดวชนทชทวต ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดดาเนงนงานตวงต แตนวนว จวดตวงต กองททนจนถถงววนทดาการสทดทขายของปท ปฏงทงนนวนต

K-CHINA-A(D)

10 / 17

ผลการดดาเนงนงานของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ
80.00%

70.86%

60.00%

% ตสอปช

40.00%

30.75%

20.00%
0.00%
-20.00%

-19.56%

-40.00%

2563

-20.14%
2564

กองททน

ดวชนทชวท ต ดว ของกองททน

For MOM_K-CHINA2

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -56.62%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 23.70% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอท ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Greater China Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 29 เมษสยน 2565
K-CHINA-A(D)
ตววชทวต ดว
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชทวต ดว *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

-21.89
-15.89
43.70
43.42

-17.67
-14.47
48.15
47.82

-30.13
-24.29
36.83
36.52

-40.28
-33.21
34.38
32.55

-14.46
-3.62
27.48
25.87

-5.80
2.17
23.70
23.28

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *
1.04
0.62
5.15
4.20
21.17
21.00
18.98
20.26

หมายเหตท : * รขอยละตนอปท
วงธทการคดานวณผลการดดาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดดาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com

K-CHINA-A(D)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Greater China Equity ณ วนนทชท 29 เมษสยน 2565
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-CHINA-A(D)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรยเซปนตยไทลยทท 5

-10.39

-17.18

-19.55

5.73

6.88

6.38

เปอรยเซปนตยไทลยทท 25

-12.95

-19.44

-25.09

-1.36

3.30

4.63

เปอรยเซปนตยไทลยทท 50

-15.85

-23.56

-31.36

-3.26

0.32

1.51

เปอรยเซปนตยไทลยทท 75

-18.17

-28.36

-36.67

-10.64

-5.60

-1.93

เปอรยเซปนตยไทลยทท 95

-26.63

-36.33

-47.21

-14.39

-8.29

-3.36

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

เปอรยเซปนตยไทลยทท 5

28.28

22.19

22.03

16.23

16.08

15.05

เปอรยเซปนตยไทลยทท 25

30.48

24.00

23.81

17.31

17.12

16.17

เปอรยเซปนตยไทลยทท 50

36.14

28.77

27.11

17.94

17.67

18.06

เปอรยเซปนตยไทลยทท 75

44.67

34.27

30.81

18.94

18.21

19.00

เปอรยเซปนตยไทลยทท 95

72.44

56.41

46.24

22.18

20.49

22.08

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) USD ณ วนนทชท 30 เมษสยน 2565

(%)
ตนงช แตสจนดตนงช
4.72
-3.53

กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
กองททนหลวก
N/A
-17.87
N/A
-39.79
5.44
N/A
N/A
Benchmark
N/A
-14.88
N/A
-34.58
-4.18
N/A
N/A
หมายเหตท : Benchmark : MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขนถ ต ไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839

K-CHINA-A(D)
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ขขอมมลอสนท ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

ไมนเกงนปท ละ 4 ครวงต โดยจนายในอวตราสนวนไมนเกงนรขอยละ 100 ของกดาไรสะสมหรรอการเพงทมขถนต ในสงนทรวพยย
สททธงจากการดดาเนงนงานประจดาแตนละงวดบวญชท (พงจารณาจนายททกสงนต เดรอน ก.พ. พ.ค. ส.ค. และ พ.ย.)
ครวงต ททท
ววนปง ดสมทดทะเบทยน
ววนจนายเงงนปว นผล
เงงนปว นผลตนอหนนวย (บาท)
22
1 มงถนท ายน 2564
14 มงถนท ายน 2564
0.20
21
1 มทนาคม 2564
15 มทนาคม 2564
0.20
20
30 พฤศจงกายน 2563
16 ธวนวาคม 2563
0.20
19
2 ธวนวาคม 2562
13 ธวนวาคม 2562
0.20
18
28 กทมภาพวนธย 2562
14 มทนาคม 2562
0.20
17
30 พฤศจงกายน 2561
14 ธวนวาคม 2561
0.20
16
31 พฤษภาคม 2561
14 มงถนท ายน 2561
0.20
15
28 กทมภาพวนธย 2561
14 มทนาคม 2561
0.20
30 พฤศจงกายน 2560
14 ธวนวาคม 2560
0.20
14
13
31 สงงหาคม 2560
14 กวนยายน 2560
0.20
จนายเงงนปว นผล ทวงต หมดจดานวน 22 ครวงต รวมเปป นเงงน 5.45 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนร

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชจท ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

4 พฤศจงกายน 2552
ไมนกาด หนด
50,000 ลขานบาท

ขนสดกองทรน
16,314.33 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
6.5713 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
หนสเวลา
วยลงทร
นทดาการซรอต นขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทดนาทดการซร
าการซร
อต อต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทดาการซรอต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500
500 บาท
มมลคนบาท
าขวนต ตดทาของการซรอต ครวงต แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนต ตดทาของการซรอต ครวงต ถวดไป
ททกววนทดาการซรอต ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววททนกทดววานการขายคร
ทดาการซรอต ขาย
ททกน.
ววนทดาการซรอต ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนต ตดทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนต ตดทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายครน

T+4 ครอ 4 ววนทดาการหลวงจากววนทดารายการขายครน
(ประกาศNAV T+2 ครนเงงน T+4 เวลา 10.00 น.เปป นตขนไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนง รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอท ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-CHINA-A(D)

คทณชทณหวรรณ ขวตตงนานนทย (ผมจข ดว การกองททนทางเลรอก), เรงมท บรงหาร 26 กทมภาพวนธย 2561

ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 1.68%
(กรณทกองททนจวดตวงต ไมนถงถ 1 ปท จะแสดงคนาตวงต แตนจดว ตวงต กองททน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

K-CHINA-A(D)

ธนาคารกสงกรไทย จดากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จดากวด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณงชยย จดากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮขาสย จดากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จดากวด (มหาชน)
บรงษวท ไทยสมททรประกวนชทวงต จดากวด (มหาชน)
บรงษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จดากวด (มหาชน)
บรงษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จดากวด (มหาชน) เพรทอลมกคขายมนงตลงงคย
บรงษวท หลวกทรวพยย บทยอนดย จดากวด
บรงษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรงษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซรอต ขายหนนวยลงททน ฟงนโนมทนา จดากวด
บรงษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซรอต ขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จดากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย เอปกซยสปรงง จดากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จดากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จดากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย เกทยรตงนาคงนภวทร จดากวด(มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จดากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จดากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จดากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรยส (ประเทศไทย) จดากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท ต จดากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ทงสโกข จดากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จดากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จดากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จดากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จดากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย พาย จดากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ไพนย เวลทย โซลมชทนว จดากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนซนา จดากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนเซทย ไซรวส จดากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย เมอรยชท นว พารยทเนอรย จดากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จดากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จดากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
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บรงษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จดากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จดากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จดากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรยชท นว พารยทเนอรย จดากวด
บรงษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จดากวด
บรงษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซรอต ขายหนนวยลงททน เวปลธย เมจงก จดากวด
บรงษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซรอต ขายหนนวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จดากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรงษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสงกรไทย จดากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนต 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

ธรรกรรมทชอท สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนร

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรรอเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรงกา พลเมรองสหรวฐอเมรงกา หรรอผมทข ทมทถทงนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรงกา หรรอบทคคลซถงท
โดยปกตงมทถทงนทททอยมใน นสหรวฐอเมรงกา รวมถถงกองทรวพยยสนง ของบทคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรรอ
หขางหทนข สนวนซถงท จวดใหขมทขนถ ต และดดาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

กสรเปลชยท นแปลงมมลคสสขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนต ตดทาของการสวทงซรอต ครวงต ถวดไป บรงษวทจวดการจะคดานถงถถงประโยชนยของผมข
สนทงซสอช ครนชงถนดไป
ถรอหนนวยลงททนเปป นสดาควญ โดยบรงษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจขงใหขผถมข รอหนนวยลง
ททนทราบลนวงหนขาอยนางชวดเจนถถงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนต ตดทาของการสวทงซรอต ครวงต ถวดไป คดา
อธงบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขขอมมลดวงกลนาว ผนานเวปบไซตยของ
บรงษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผถมข รอหนนวยลงททนสามารถใชขประโยชนยจากขขอมมลในการตวดสงนใจ
- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวงต ไมนไดขอยมภน ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงงนฝาก จถงมทความเสททยงจากการลงททน
ซถงท ผมลข งททนอาจไมนไดขรบว เงงนลงททนครนเตปมจดานวน
- ไดขรบว อนทมตว งจดว ตวงต และอยมภน ายใตขการกดากวบดมแลของสดานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารนางหนวงสรอชทชต วนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนทมต งไดขเปป นการแสดงวนาสดานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถถง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชทชต วนของกองททนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวนต
ทวงต นท ต บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชทชต วนสนวนสรทปขขอมมลสดาควญ ณ ววนททท 29 เมษายน 2565
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผงดชอบในการดดาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปป นเทปจ
และไมนทาด ใหขผอมข ทรนสดาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปมท เตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถถง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซถงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชดาระหนท ต โดยพงจารณาจากผลการดดาเนงนงานทททผาน นมาและฐานะการเงงน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตทาด กวนา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชดาระหนทไต ดขตามกดาหนด

ตดทากวนา
BBB

ตดทากวนา
BBB(tha)

ตดทากวนา
Baa

ตดทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชดาระหนทไต ดขตามกดาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตดทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชดาระหนท ต
ไดขตามกดาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวนามทความเสททยงตดทามากทททจะไมนสามารถ
ชดาระหนทไต ดขตามกดาหนด
ความเสททยงตดทาทททจะไมนสามารถชดาระหนทไต ดขตามกดาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยต ซถงท ขถนต กวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงต ในและตนางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจต ะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยต เชนน หากอวตราดอกเบทยต ในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขถนต อวตราดอกเบทยต ของตราสารหนททต ทออกใหมนกปจะสมงขถนต ดขวย ดวงนวนต ราคา
ตราสารหนททต ทออกมากนอนหนขาจะมทการซรอต ขายในระดวบราคาทททตทาด ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตดทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถถง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขถนต หรรอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงต ในและตนางประเทศ เปป นตขน ซถงท พงจารณาไดขจากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชยท งจสกกสรเปลชยท นแปลงของอนตรสแลกเปลชยท น (Currency Risk) หมายถถง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารยในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทดากดาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทดากดาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขถนต กวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนวนต การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจถงเปป นเครรอท งมรอสดาควญในการบรงหารความเสททยงดวง
กลนาว ซถงท ทดาไดขดงว ตนอไปนท ต
- ปข องกนนควสมเสชยท งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขถนต อยมกน บว ดทลยพงนงจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมน
- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกงดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอการดดาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรรอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดดาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกงดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวนต กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดดาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนถทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกงดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมรอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปป นตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดดาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซรอต ขายทรวพยยสนง ของกองททน
โดยคดานวณจากมมลคนาทททตทาด กวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซรอต ทรวพยยสนง กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพยยสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวต ดว ซถงท สะทขอนใหขเหปนถถง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวต ดว ของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวต ดว มากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตดทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวต ดว ในอวตราทททตทาด ดวงนวนต กองททนรวมนทจต งถ มทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวต ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนต โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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