
ขขอมมล ณ ววนททท 29 มกราคม 2564

หนนงสสอชชชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ไชนสส หรขนทรน

K China Equity Fund
K-CHINA

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund

• กองทรนรวมทชทเนขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนชชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองททนเนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – 

USD (กองททนหลวก)

• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75%  ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ

นโยบายกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD (กองททนหลวก)

Bloomberg Ticker: JPMCIAU:LX

• กองททนหลวกจะลงททนในตราสารททนของบรงษวททททตวตงถงทนฐานหรรอดดาเนงนธทรกงจสนวนใหญนในสาธารณรวฐประชาชนจทน ไมน

นขอยกวนารขอยละ 67 ของมมลคนาทรวพยยสงนของกองททน รวมถถงอาจลงททนในหทขนจทน A-shares ไดขไมนเกงนรขอยละ 40 ของ

มมลคนาทรวพยยสงนของกองททน

***กองททน K-CHINA เปลททยนกองททนหลวกจากกองททน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD เปปน

กองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD มทผลตวตงแตนววนททท 2 พฤศจงกายน 2563 

เปปนตขนไป

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทนงหววงใหขผลประกอบการเคลรทอนไหวตาม

กองททนหลวก และกองททนหลวกใชขกลยททธยการบรงหารกองททนเชงงรทก (active management)

คทณสามารถศถกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก : 

https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839

  กองทรนรวมนชชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงททนทททเชรทอมวทนในการเตงบโตของเศรษฐกงจจทน และตของการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในหทขนจทน

• ผมขลงททนทททตของการไดขรวบเงงนปวนผลระหวนางการลงททน

• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซถทงอาจจะปรวบตววเพงทมสมงขถ ตนหรรอลดลงจนตดทา

กวนามมลคนาทททลงททนและทดาใหขขาดททนไดข

• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวตงแตน 5 ปท  ขถ ตนไป

กองทรนรวมนชชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงททนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจดานวนเงงนทททแนนนอน หรรอรวกษาเงงนตขนใหขอยมนครบ
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ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนชช

- อสสนหนวงสรอชท ตชวนฉบวบเตปม หรรอสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ตดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองททนหลวกเนขนลงททนในจทนทดาใหขผมขลงททนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงททนทททอาจผวนผวนมากกวนากองททนอรทนทททมทนโยบายกระจาย

การลงททนในตลาดหทขนพวฒนาแลขวหรรอกองททนอรทนทททมทนโยบายกระจายการลงททนในหทขนในหลายประเทศหรรอในหลายภมมงภาค และผมขลง

ททนอาจขาดททนหรรอไดขรวบเงงนครนตดทากวนาเงงนลงททนเรงทมแรก

• กองททนลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาเพรทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจดานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา

เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวตน กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)

• กองททนนท ตและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จถงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด

วงกฤตการณยทททไมนปกตง ทดาใหขกองททนไมนสามารถนดาเงงนกลวบเขขามาในประเทศซถทงอาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดขรวบชดาระเงงนคนาขายครน

หนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททก ดาหนด

• การลงททนในหนนวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวงตควบการลงททนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดขรวบเงงนลงททนครน

มากกวนาหรรอนขอยกวนาเงงนทททไดขลงททนไป ทวตงนท ต ผมขลงททนควรศถกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวงตควบ

หนนวยลงททนกนอนการตวดสงนใจลงททน

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

< 5% 5% - 10% 10% - 15% > 25%15% - 25%

ตดทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดดาเนงนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนถทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน

<10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

ตดทา สมง

การกระจทกตววลงททนใน

ผมขออกตราสารรวม

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration 

Risk) ของ กองทรน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนถทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน

การลงททนกระจทกตววใน

หมวดอทตสาหกรรมรวม

สมง

< 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

ตดทา

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม Consumer Discretionary

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (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

ทนชงหมด/
เกสอบทนชงหมด

ดรลยพปนปจ ไมสปของกนนบสงสสวน

ตดทา สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงงนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หนนวยลงททน : 95.93%

เงงนฝาก

หรรอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก

: 6.98%

อรทน ๆ : -2.91%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

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

CONSUMER

DISCRETIONARY : 28.9%

INFORMATION

TECHNOLOGY : 18.5%

COMMUNICATION

SERVICES : 13.3%

FINANCIALS : 11.8%

HEALTH CARE : 9.5%

OTHERS : 18%

For MOM_K-CHINA2

   ขขอมมล ณ วนนทชท 31 มกรสคม 2564
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หลนกทรนพยยทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก (% NAV)

95.93%JPM CHINA -I ACC USD (JPM)  (Aa3)

4.91%บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL)  (AA+(tha))

1.99%บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

0.08%The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY)  (A1)

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 29 มกราคม 2564 ทวตงนท ต คทณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM 

China I (acc) - USD

28.90%CONSUMER DISCRETIONARY 

18.50%INFORMATION TECHNOLOGY 

13.30%COMMUNICATION SERVICES 

11.80%FINANCIALS 

9.50%HEALTH CARE 

18.00%OTHERS 

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2564

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM 

China I (acc) - USD

9.60%Tencent 

8.50%Alibaba 

6.70%Meituan 

4.60%Ping An Insurance 

3.30%China Merchants Bank 

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2564
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  คสสธรรมเนชยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนวตน คทณควรพงจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนย นายทะเบทยน คนาใชขจนายอรทนๆ รวมคนาใชขจนาย

เกปบจรงง 1.0700

เกปบจรงง 0.0375 เกปบจรงง 0.1070 เกปบจรงง 0.0400

เกปบจรงง 1.2545

สมงสทดไมนเกงน 3.2100

สมงสทดไมนเกงน 0.1605
สมงสทดไมนเกงน 0.3210

สมงสทดไมนเกงน 1.0700

สมงสทดไมนเกงน 4.0125

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทช ทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอป
ชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตท : คนาใชขจนายอรทนๆ เปปนขขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสทดของกองททน

คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพงทม ภาษทธทรกงจเฉพาะหรรอภาษทอรทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee) 1.50%1.50%

คนาธรรมเนทยมการรวบซร ตอครนหนนวยลงททน (Back-end Fee) ยกเวขน1.50%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ

คนาธรรมเนทยมอรทนๆ  ตามทททจนายจรงง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซร ตอครนหนนวยลงททนของกองททนตขนทางหรรอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตนอวตราใดจะสมงกวนา
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คสสธรรมเนชยมของกองทรน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD

(% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

การจวดการ รวมคนาใชขจนาย

0.7500

0.9200

0.7500

0.0000

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจรงง เพดานคนาธรรมเนทยม

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทช ทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอป
ชข
อง

 N
AV คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

For MOM_K-CHINA2

หมายเหตท : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปปนอวตราเรทยกเกปบจรงงลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวตงนท ต สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยม

กองททนตนางประเทศไดขจากหนวงสรอชท ตชวนของกองททนตนางประเทศ
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดดาเนงนการในอดทต มงไดขเปปนสงทงยรนยวนถถงผลการดดาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark)  คสอ ดนชนช MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD  (ตนวชชชวนดของ
กองทรนหลนก) โดยมชรสยละเอชยด ดนงนชช
• ดนชนช MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรนบดขวยตขนทรนกสรปของกนนควสมเสชทยงอนตรสแลก
เปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสสนวณผลตอบแทน ประมสณรขอยละ 75
• ดนชนช MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรนบดขวยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคสสสกรลเงปน
บสท ณ วนนทชทคสสนวณผลตอบแทน ประมสณรขอยละ 25
* กสอนวนนทชท 2 พ.ย. 2563 ใชขดนชนช MSCI China Capped 10% Index (N) ปรนบดขวยตขนทรนกสรปของควสมเสชทยงดขสน
อนตรสแลกเปลชทยน และไดขเชสทอมตสอกนบดนชนชชช ชวนดปนจจรบนนตนชงแตสวนนทชท 2 พ.ย. 2563

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน
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-10.00%
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-17.58%

15.47%
11.95% 10.93%

2.34% 1.85%

37.09%

-14.47%

12.10%

3.03%

-16.23%

23.56%

7.09%
10.08%

-1.45%

2.75%

47.03%

-19.13%

20.65%

30.09%

กองททน ดวชนทชท ตววดของกองททน

%
 ต
สอป
ช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตท : ในปททททกองททนจวดตวตง กราฟจะแสดงผลการดดาเนงนงานตวตงแตนววนจวดตวตงกองททนจนถถงววนทดาการสทดทขายของปทปฏงทงนนวตน
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ผลการดดาเนงนงานของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

2563
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ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ

For MOM_K-CHINA2

3. กองทรนนชชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -36.65%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 18.65% ตสอปช

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชช ชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Greater China Equity

 * กรณชกองทรนจนดตนชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขนชนนนบตนชงแตสจนดตนชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตนชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขนชนนนบตนชงแตสจนดตนชงกองทรน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชท 29 มกรสคม 2564 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช  * 3 ปช  * 5 ปช  * 10 ปช  * ตนชงแตสจนดตนชง *YTD

K-CHINA 24.09 22.36 24.09 -1.28 11.65 6.10 5.969.11

ตววชท ตววด 16.93 24.50 45.99 7.01 18.30 9.36 8.946.89

ความผวนผวนของกองททน * 23.65 20.10 25.98 21.00 18.65 19.24 19.1626.58

ความผวนผวนของตววชท ตววด * 19.76 18.61 24.21 21.20 18.06 18.35 18.6822.97

หมายเหตท : * รขอยละตนอปท

วงธทการคดานวณผลการดดาเนงนงานของกองททนรวมเปปนไปตามมาตรฐานการววดผลการดดาเนงนงานของกองททนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจทบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Greater China Equity ณ วนนทชท 29 มกรสคม 2564

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-CHINA

ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

22.65 11.5130.65 58.49 20.43 7.26เปอรยเซปนตยไทลยททท 5

15.66 8.6121.87 42.02 14.31 6.13เปอรยเซปนตยไทลยททท 25

13.72 5.6915.71 33.93 12.99 4.67เปอรยเซปนตยไทลยททท 50

11.62 -4.7011.66 10.78 7.36 0.00เปอรยเซปนตยไทลยททท 75

10.11 -7.187.27 6.97 3.17 -0.57เปอรยเซปนตยไทลยททท 95

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

15.38 16.8015.26 19.85 14.68 14.78เปอรยเซปนตยไทลยททท 5

17.44 17.6016.58 21.77 15.47 17.30เปอรยเซปนตยไทลยททท 25

18.22 17.9616.93 23.08 16.15 19.24เปอรยเซปนตยไทลยททท 50

21.57 18.8919.28 25.22 17.04 20.42เปอรยเซปนตยไทลยททท 75

25.94 20.7323.26 27.93 18.05 22.29เปอรยเซปนตยไทลยททท 95

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรดของกองทรน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - 
USD ณ วนนทชท 31 มกรสคม 2564

(%) 
กองทรน 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปช ตนชงแตสจนดตนชงYTD
กองททนหลวก 26.35 N/A 91.05 N/A N/A N/A 47.628.46

Benchmark 18.13 N/A 46.60 N/A N/A N/A 22.576.09

หมายเหตท : Benchmark :  MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปทขถ ตนไป จะแสดงเปปนอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คทณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจทบวนไดขททท 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&fundid=70&shareclassid=224
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมนเกงนปทละ 4 ครวตง โดยจนายอวตราสนวนไมนเกงนรขอยละ 100 ของกดาไรสะสมหรรอการเพงทมขถ ตนในสงนทรวพยยสททธง

จากการดดาเนงนงานประจดาแตนละงวดบวญชท (พงจารณาจนายททกสง ตนเดรอน ก.พ. พ.ค. ส.ค. และ พ.ย.)

นโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

ครวตงททท ววนปงดสมทดทะเบทยน ววนจนายเงงนปวนผล เงงนปวนผลตนอหนนวย (บาท)

 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 มงถทนายน 2561  0.20

 15 28 กทมภาพวนธย 2561 14 มทนาคม 2561  0.20

 14 30 พฤศจงกายน 2560 14 ธวนวาคม 2560  0.20

 13 31 สงงหาคม 2560 14 กวนยายน 2560  0.20

 12 31 พฤษภาคม 2560 14 มงถทนายน 2560  0.25

 11 28 กทมภาพวนธย 2560 14 มทนาคม 2560  0.20

จนายเงงนปวนผล ทวตงหมดจดานวน 20 ครวตง รวมเปปนเงงน 5.05 บาท

บมจ. ธนาคารกรทงเทพผมขดมแลผลประโยชนย

4 พฤศจงกายน 2552วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 20,000 ลขานบาท

ไมนกดาหนด

13,862.94 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 12.0763 บาท/หนนวย

ททกววนทดาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทดาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซสชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทดาการซร ตอ ททกววนทดาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขวตนตดทาของการซร ตอครวตงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขวตนตดทาของการซร ตอครวตงถวดไป

ททกววนทดาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.ททกววนทดาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววนทดาการขายครน ททกววนทดาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

มมลคนาขวตนตดทาของการขายครน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลรอขวตนตดทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายครน

(ประกาศNAV T+2 ครนเงงน T+4 เวลา 10.00 น.เปปนตขนไป)

T+4 ครอ 4 ววนทดาการหลวงจากววนทดารายการขายครน

คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

คทณชทณหวรรณ ขวตตงนานนทย (ผมขจวดการกองททนทางเลรอก), เรงทมบรงหาร 26 กทมภาพวนธย 2561รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 111.53%

(กรณทกองททนจวดตวตงไมนถถง 1 ปทจะแสดงคนาตวตงแตนจวดตวตงกองททน)
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ธนาคารกสงกรไทย จดากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข 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 หลวกทรวพยยนายหนขาซร ตอขายหนนวยลงททน ฟง นโนมทนา จดากวด

บรงษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซร ตอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมงโกข จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เกทยรตงนาคงนภวทร จดากวด(มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรท รป จดากวด (มหาชน)

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 ฟง นวนซนา จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ฟง นวนเซทย ไซรวส จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กงมเอปง (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เมอรยชวทน พารยทเนอรย จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย เออทซท จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จดากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสชอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททน เมอรยชวทน พารยทเนอรย จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททน เอเชทย เวลทย จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซร ตอขายหนนวยลงททน เวปลธย เมจงก จดากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชชวน / บรงษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททนกสงกรไทย จดากวด

รของเรชยน ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวตน 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

ธรรกรรมทชทอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองททนสงวนสงทธงทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรรอเพรทอประโยชนยของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมรองสหรวฐอเมรงกา หรรอผมขทททมทถงทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรงกา หรรอบทคคลซถทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมนในสหรวฐอเมรงกา รวมถถงกองทรวพยยสงนของบทคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรรอ

หขางหทขนสนวนซถทงจวดใหขมทขถ ตนและดดาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวตงไมนไดขอยมนภายใตขความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จถงมทความเสททยงจากการลงททน

ซถทงผมขลงททนอาจไมนไดขรวบเงงนลงททนครนเตปมจดานวน

 - ไดขรวบอนทมวตงจวดตวตง และอยมนภายใตขการกดากวบดมแลของสดานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารนางหนวงสรอชท ตชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ตมงไดขเปปนการแสดงวนาส ดานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถถง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชท ตชวนของกองททนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวตน

ทวตงนท ต บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชท ตชวนสนวนสรทปขขอมมลส ดาควญ ณ ววนททท 29 มกราคม 2564 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดดาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปปนเทปจ

และไมนท ดาใหขผมขอรทนส ดาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถถง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชรทอถรอของตราสารทททลง

ททน (credit rating) ซถทงเปปนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชดาระหนท ต โดยพงจารณาจากผลการดดาเนงนงานทททผนานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นนาลงททน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสทด มทความเสททยงตดทาทททสทดทททจะไมนสามารถชดาระหนท ต

  ไดขตามกดาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวนามทความเสททยงตดทามากทททจะไมนสามารถ

  ชดาระหนท ตไดขตามกดาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตดทาทททจะไมนสามารถชดาระหนท ตไดขตามกดาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชดาระหนท ตไดขตามกดาหนด

ระดวบทททต ดทากวนา

นนาลงททน

ตดทากวนา

BBB

ตดทากวนา

BBB(tha)

ตดทากวนา

Baa

ตดทากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชดาระหนท ตไดขตามกดาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ตยซถทงขถ ตนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน 

ปวจจวยทางการเมรองทวตงในและตนางประเทศ เปปนตขน โดยราคาตราสารหนท ตจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ตย เชนน หากอวตราดอกเบท ตยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขถ ตน อวตราดอกเบท ตยของตราสารหนท ตทททออกใหมนกปจะสมงขถ ตนดขวย ดวงนวตนราคา

ตราสารหนท ตทททออกมากนอนหนขาจะมทการซร ตอขายในระดวบราคาทททต ดทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสงนทททลงททน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตดทากวนา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถถง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยยทททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขถ ตนหรรอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปวจจวยทางการเมรองทวตงในและตนางประเทศ เปปนตขน ซถทงพงจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยยสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถถง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารยในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทดากดาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทดากดาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขถ ตนกวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนวตน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจถงเปปนเครรทองมรอสดาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลนาว ซถทงท ดาไดขดวงตนอไปนท ต

- ปของกนนควสมเสชทยงทนชงหมดหรสอเกสอบทนชงหมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบทสวดสนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขถ ตนอยมนกวบดทลยพงนงจของผมขจวดการกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมน 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซถทงหากเกงดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนอการดดาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรรอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดดาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน

ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถทงหากเกงดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวตน กองททนดวง

กลนาวอาจมทผลการดดาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน

ประเทศใดประเทศหนถทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถทงหากเกงดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมรอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดดาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซร ตอขายทรวพยยสงนของกองททน 

โดยคดานวณจากมมลคนาทททต ดทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซร ตอทรวพยยสงนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสงนทททกองททนรวมลงททนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยยสงนสททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ตววด ซถทงสะทขอนใหขเหปนถถง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ตววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคนา 

TE ตดทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดในอวตราทททต ดทา ดวงนวตน กองททนรวมนท ตจถงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ตววด

ในอวตราทททสมง ดวงนวตน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปปนตขน
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