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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*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
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โดยคิดตั้งแตเดือนเมษายน ของปที่ถัดจากปที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้น
2. กําไรที่ไดจากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเปนรายไดในปที่ขายคืน ซึ่งตองนําไปรวมคํานวณภาษีดวย โดย บลจ.
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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
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สําคัญ!! สแกน QR code เพื่อรับคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผูลงทุนในชองทางอิเล็กทรอนิกสทุกชองทางไดตกลงและยอมรับทราบเนื้อหาขางตนแลว รวมถึงไดศึกษา
หนังสือชี้ชวนและคูมือการลงทุนสําหรับกองทุนที่จะลงทุนเปนอยางดีแลว ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถ download
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ผูล งทุนโปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่ นไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และคูม อื การลงทุนกอนตัดสินใจลงทุน
.................................................................................................
(ผูลงทุน)
วันที่....................................................
สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย

รองรรบกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขขอมมล ณ ววนททท 29 เมษายน 2565

หนรงสสอชลชล วนสสวนสรท ปขขอมมลสสสครญ
บรปษรทหลรกทรรพยรจรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
กสรเขขสรสวมตสอตขสนททจรปต : ไดขรรบกสรรรบรอง CAC

กองททนเปป ดเค ไชนสส หทนข ททนเพสอพ กสรเลลยล งชลพ
K China Equity RMF
KCHINARMF

• กองททนรวมตรสสสรททน
• กองททนรวมเพสอพ กสรเลลยล งชลพ (RMF) • กองททนรวมฟล ดเดอรร (Feeder Fund)
• กองททนรวมทลเพ นขนลงททนแบบมลควสมเสลพยงตสสงประเทศ
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสสวนของประเภททรรพยรสปนทลลพ งททน
คสสธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนพ ๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองททนเนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
(กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพพนพจของผมจข ดว การกองททน รวมถถงอาจลงททนในสวญญาซซอซ
ขายลนวงหนขาเพซทอเพพทมประสพทธพภาพการบรพหารการลงททน (Efficient Portfolio Management)
นโยบายกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: JPMCIAU:LX
• กองททนหลวกเนขนลงททนในตราสารททนของบรพษวททททตงวซ ถพทนฐานหรซอดดาเนพนธทรกพจสนวนใหญนในสาธารณรวฐประชาชนจทน
ไมนนอข ยกวนา 67% ของมมลคนาทรวพยยสนพ ของกองททน รวมถถงอาจลงททนในหทนข จทน A-shares ไดขไมนเกพน 40% ของมมลคนา
ทรวพยยสนพ ของกองททน
กลยททธรในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหขผลประกอบการเคลซทอนไหวตาม
กองททนหลวก และกองททนหลวกใชขกลยททธยการบรพหารกองททนเชพงรทก (active management)
คทณสามารถศถกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก :
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839

กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมลข งททนทททตอข งการลงททนระยะยาวเพซทอใชขในววยเกษท ยณ โดยผมลข งททนจะไดขรบว สพทธพประโยชนยทางภาษท เมซทอปฏพบตว พตาม
เงซทอนไขการลงททน
• ผมลข งททนทททเชซทอมวทนในการเตพบโตของเศรษฐกพจจทน และตของการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในหทนข จทน
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทนข ทททกองททนหลวกไปลงททน ซถงท อาจปรวบตววเพพทมสมงขถนซ หรซอลดลงตดทากวนา
มมลคนาทททลงททนและทดาใหขขาดททนไดข
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไดข
กองททนรวมนลไล มสเหมสะกรบใคร
• ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจดานวนเงพนทททแนนนอน หรซอรวกษาเงพนตขนใหขอยมคน รบ
ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนลล
- อสสนหนวงสซอชทชซ วนฉบวบเตตม หรซอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรพษวทจวดการ
- อยสสลงททนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดซ ทพอ
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คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลสพ สส ครญ
• กองททน KCHINARMF และกองททนหลวก อาจมทการลงททนในสวญญาซซอซ ขายลนวงหนขาเพซทอเพพทมประสพทธพภาพการบรพหารการลงททน
(Efficient Portfolio Management) และกองททน KCHINARMF อาจมทการลงททนในตราสารทททมทสญ
ว ญาซซอซ ขายลนวงหนขาแฝง
(Structured Notes) ทดาใหขอาจมทความเสททยงมากกวนากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยยอาข งอพงโดยตรง เนซทองจากใชขเงพนลงททนในจดานวนททท
นขอยกวนา จถงอาจมทกาด ไร/ขาดททนสมงกวนาการลงททนในหลวกทรวพยยอาข งอพงโดยตรง
• กองททนหลวกอาจปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยน และกองททน KCHINARMF จะลงททนในสวญญาซซอซ ขายลนวงหนขาเพซทอ
ปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพพนพจของผมจข ดว การกองททน ดวงนวนซ กองททนจถงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
(Exchange Rate Risk)
• เนซทองจากกองททน KCHINARMF มทนโยบายลงททนในกองททนรวมตนางประเทศ ดวงนวนซ การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองททนลง
ททน อาทพ การเปลททยนแปลงทางการเมซองหรซอนโยบายทางการเงพน อาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงททนของกองททนไดข รวมถถงมท
ความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกพดวพกฤตการณยไมนปกตพ ทดาใหขกองททนไมนสามารถนดาเงพนกลวบ
เขขามาในประเทศ ซถงท อาจสนงผลใหขผลมข งททนไดขรบว ชดาระเงพนคนาขายคซนหนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกาด หนดไวขในหนวงสซอชทชซ วน
• กองททน KCHINARMF อาจมทการลงททนในตราสารหนททซ ทมทอนว ดวบความนนาเชซทอถซอตดทากวนาทททสามารถลงททนไดข (Non – Investment
Grade) และตราสารหนททซ ทไมนไดขรบว การจวดอวนดวบความนนาเชซทอถซอ (Unrated) ทวงซ ในและตนางประเทศ ดวงนวนซ ผมลข งททนอาจมทความเสททยง
สมงขถนซ จากการไมนไดขชาด ระคซนเงพนตขนและดอกเบทยซ
• กองททนหลวกอาจจดากวดการไถนถอนหนนวยลงททน ในกรณทททผถมข ซอหนนวยลงททนของกองททนหลวกไถนถอนหนนวยลงททนเกพนกวนา 10% ของ
NAV ของกองททนหลวกในววนทดาการใด โดยจะเลซทอนคดาสวทงขายคซนหนนวยลงททนสนวนเกพนดวงกลนาวใหขมทผลในววนทดาการถวดไป ทวงซ นท ซ กองททน
หลวกจะรวบซซอซ คซนตามสวดสนวนของจดานวนการขายคซนในววนนวนซ ๆ โดยคดาสวทงขายคซนหนนวยลงททนสนวนเกพนทททถกม เลซทอนมาจะไดขรบว สพทธพทาด
การรวบซซอซ คซนกนอนคดาสวทงขายคซนหนนวยลงททนใหมน ทดาใหขคาด สวทงขายคซนหนนวยลงททนใหมนอาจถมกเลซทอนเปต นจดานวนบางสนวนหรซอทวงซ หมดไดข
ดวงนวนซ จถงมทความเสททยงทททผลมข งททนอาจไดขรบว เงพนคนาขายคซนหนนวยลงททนลนาชขา อยนางไรกตตาม บรพษวทจวดการไดขพพจารณาแลขววนา ในสภาวะ
ตลาดปกตพ กองททนหลวกลงททนในสพนทรวพยยททมทสภาพคลนองเพทยงพอทททจะรองรวบการไถนถอนหนนวยลงททน
• ผมลข งททนควรศถกษาขขอมมลเกททยวกวบสพทธพประโยชนยทางภาษท ททระบทไวขในคมมน ซอการลงททนในกองททนรวมเพซทอการเลทยซ งชทพ
• ผมถข ซอหนนวยลงททนของกองททน RMF จะไมนไดขรบว สพทธพประโยชนยทางภาษท หากไมนปฏพบตว พตามเงซทอนไขการลงททนและจะตของคซนสพทธพ
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดขรบว และเงพนเพพทมตามมาตรา 27 แหนงประมวลรวษฎากรดขวย
• หนนวยลงททนของกองททน RMF นทจซ ะนดาไปจดาหนนาย จนาย โอน จดานดา หรซอนดาไปเปต นประกวนมพไดข
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แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลยพ งทลสพ สส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยร (market risk)
ตดทา

ความผวนผวนของ
ผลการดดาเนพนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนถทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองททน 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%

ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกในประเทศใดประเทศหนลพง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ททน 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

ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (exchange rate risk)
ตดทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทรงล หมด/
เกสอบทรงล หมด

บสงสสวน

ดทลยพปนปจ

ไมสปของกรน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 50 – 100% ของเงพนลงททนในตนาง
ประเทศ

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปมพ เตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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สรดสสวนของประเภททรรพยรสปนทลลพ งททน
(% NAV)

อซทน ๆ : -3.81%
เงพนฝาก
หรซอตราสารเททยบเทนาเงพนฝาก
: 2.65%

หนนวยลงททน : 101.16%

กองททน 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 วรนทลพ 30 เมษสยน 2565
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หลรกทรรพยรทมลพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
JPM CHINA -I ACC USD (JPM) (Aa3)
ธนาคารไทยพาณพชยย จดากวด (มหาชน) (SCBB) (AA(tha))
บมจ.ธนาคารกสพกรไทย (KBANK) (AA+(tha))
JP MORGAN CHASE BANK (JPM) (Aa3)

(% NAV)
101.16%
2.19%
0.35%
0.11%

หมายเหตท : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 29 เมษายน 2565 ทวงซ นท ซ คทณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลมพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทดของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM
China I (acc) - USD
CONSUMER DISCRETIONARY
COMMUNICATION SERVICES
INFORMATION TECHNOLOGY
INDUSTRIALS
CONSUMER STAPLES
OTHERS

หมายเหตท : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 30 เมษายน 2565

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

หลรกทรรพยรหรสอตรสสสรทลมพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทดของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM
China I (acc) - USD
Tencent
Meituan
JD.com
NetEase
China Merchants Bank

หมายเหตท : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 30 เมษายน 2565
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คสสธรรมเนลยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนซ คทณควรพพจารณาการเรทยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจรปง % ตสอปล ของ NAV

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตสอปล ของ NAV)
คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกกองททน

สมงสทดไมนเกพน 4.8685

5.00
4.00
สมงสทดไมนเกพน 3.2100

3.00
2.00
1.00

สมงสทดไมนเกพน 1.0700 เกตบจรพง 1.1426

เกตบจรพง 1.0700

0.00

เกตบจรพง 0.0198

การจวดการ

สมงสทดไมนเกพน 0.2675

เกตบจรพง 0.0428

ผมดข แม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมนเกพน 0.3210

นายทะเบทยน

เกตบจรพง 0.0100

คนาใชขจนายอซทนๆ

รวมคนาใชขจนาย

หมายเหตท : - คนาใชขจาน ยอซทนๆ เปต นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สทดของกองททน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพพทม ภาษทธรท กพจเฉพาะหรซอภาษทอทซนใดแลขว

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอล ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซซอซ คซนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสทดไมสเกปน
ไมนมท

เกปบจรปง
ไมนมท

3.00%

ยกเวขน

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพพทมเตพม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพพทมเตพม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอซทนๆ

ไมนมท

ไมนมท

ตามทททจาน ยจรพง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
กรณทททเปต นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสพกรไทย : ปว จจทบนว ไมนเรทยกเกตบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อซทน : ไมนเกพน 1.00% ของมมลคนาหนนวยลงททนของววนทดาการลนาสทดกนอนววนทดารายการสวบเปลททยนหนนวยลงททน
ปว จจทบนว เรทยกเกตบ 1.00% ของมมลคนาหนนวยลงททนของววนทดาการลนาสทดกนอนววนทดารายการสวบเปลททยนหนนวยลงททน
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คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจรปง % ตสอปล ของ NAV

คสสธรรมเนลยมของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
(% ตสอปล ของ NAV)
คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกกองททน
1.00
0.80

0.9200
0.7500

0.60
0.40
0.20

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชขจนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรพง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-CHINA2

หมายเหตท : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปต นอวตราเรทยกเกตบจรพงลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงซ นท ซ สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยม
กองททนตนางประเทศไดขจากหนวงสซอชทชซ วนของกองททนตนางประเทศ

KCHINARMF
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดดาเนพนการในอดทต มพไดขเปต นสพทงยซนยวนถถงผลการดดาเนพนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนล MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD (ตรวชลวล รดของ
กองททนหลรก) โดยมลรสยละเอลยดดรงนลล
• ดรชนล MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรรบดขวยตขนททนกสรปข องกรนควสมเสลพยงอรตรสแลก
เปลลพยน เพสอพ เทลยบกรบคสสสกทลเงปนบสท ณ วรนทลคพ สส นวณผลตอบแทน ประมสณรขอยละ 75
• ดรชนล MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรรบดขวยอรตรสแลกเปลลพยนเพสอพ เทลยบกรบคสสสกทลเงปน
บสท ณ วรนทลคพ สส นวณผลตอบแทน ประมสณรขอยละ 25
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
12.00%
8.00%

8.02%
3.53%

4.00%
0.00%

% ตสอปล

-4.00%
-8.00%
-12.00%
-16.00%
-20.00%

-18.95%

-21.48%

-24.00%

2563

2564

กองททน

ดวชนทชทวซ ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดดาเนพนงานตวงซ แตนวนว จวดตวงซ กองททนจนถถงววนทดาการสทดทขายของปท ปฏพทพนนวนซ
ผลการดดาเนพนงานของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททนตสสงประเทศ
80.00%

70.86%

60.00%

% ตสอปล

40.00%

30.75%

20.00%
0.00%
-20.00%
-40.00%

-19.56%
2563

-20.14%
2564

กองททน

ดวชนทชวท ซ ดว ของกองททน

For MOM_K-CHINA2
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3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล คสอ -56.13%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมสครบ 5 ปล จะแสดงคสสทลเพ กปดขนนล นรบตรงล แตสจรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 32.35% ตสอปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมสครบ 5 ปล จะแสดงคสสทลเพ กปดขนนล นรบตรงล แตสจรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสอพ ใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Greater China Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 29 เมษสยน 2565
KCHINARMF
ตววชทวซ ดว
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชทวซ ดว *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

-21.77
-15.89
43.47
43.42

-17.57
-14.47
47.88
47.82

-30.11
-24.29
36.66
36.52

-40.38
-33.21
34.31
32.55

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

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

(%)
10 ปล * ตรงล แตสจรดตรงล *
N/A
-25.23
N/A
-21.88
N/A
32.35
N/A
30.08

หมายเหตท : * รขอยละตนอปท
วพธทการคดานวณผลการดดาเนพนงานของกองททนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดดาเนพนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรพษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม Greater China Equity ณ วรนทลพ 29 เมษสยน 2565
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KCHINARMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

-10.39

-17.18

-19.55

5.73

6.88

6.38

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

-12.95

-19.44

-25.09

-1.36

3.30

4.63

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

-15.85

-23.56

-31.36

-3.26

0.32

1.51

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

-18.17

-28.36

-36.67

-10.64

-5.60

-1.93

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

-26.63

-36.33

-47.21

-14.39

-8.29

-3.36

Peer Percentile

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

5 ปล

10 ปล

เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

28.28

22.19

22.03

16.23

16.08

15.05

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

30.48

24.00

23.81

17.31

17.12

16.17

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

36.14

28.77

27.11

17.94

17.67

18.06

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

44.67

34.27

30.81

18.94

18.21

19.00

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

72.44

56.41

46.24

22.18

20.49

22.08

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปร กหมทดของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) USD ณ วรนทลพ 30 เมษสยน 2565

(%)
ตรงล แตสจรดตรงล
4.72
-3.53

กองททน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล
10 ปล
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 ซ ไป จะแสดงเปต นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจทบนว ไดขทท
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839
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ขขอมมลอสนพ ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปร นผล

ไมนจาน ยเงพนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนร

บมจ. ธนาคารไทยพาณพชยย

วรนทลจพ ดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

1 ธวนวาคม 2563
ไมนกาด หนด
6,500 ลขานบาท

ขนสดกองททน
3,107.96 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงททน (NAV)
6.6350 บาท/หนนวย
ซสททอกล ววและขสยคส
หนสเวลา
วยลงทท
นทดาการซซอซ นขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทดนาทดการซซ
าการซซ
อซ อซ ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทดาการซซอซ ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนซ ตดทาของการซซอซ ครวงซ แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนซ ตดทาของการซซอซ ครวงซ ถวดไป
ททกววนทดาการซซอซ ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววททนกทดววานการขายคซ
ทดาการซซอซ ขาย
ททกน.
ววนทดาการซซอซ ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนซ ตดทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนซ ตดทา

500 บาท
ไมนกาด หนด

ระยะเวลาการรวบเงพนคนาขายคซน

T+4 คซอ 4 ววนทดาการหลวงจากววนทดารายการขายคซน
(ประกาศNAV T+2 คซนเงพน T+4 เวลา 10.00 น.เปต นตขนไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนพ รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอพ ผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KCHINARMF

คทณพทรกานตย ศรทสขท (ผมจข ดว การกองททนทางเลซอก), เรพมท บรพหาร 1 ธวนวาคม 2563

ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 1.87%
(กรณทกองททนจวดตวงซ ไมนถงถ 1 ปท จะแสดงคนาตวงซ แตนจดว ตวงซ กองททน)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซสอล คสน

KCHINARMF

ธนาคารกสพกรไทย จดากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทพสโกข จดากวด (มหาชน)
บรพษวท เมซองไทยประกวนชทวพต จดากวด (มหาชน)
บรพษวท หลวกทรวพยย บทยอนดย จดากวด
บรพษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรพษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซซอซ ขายหนนวยลงททน ฟพนโนมทนา จดากวด
บรพษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซซอซ ขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จดากวด
บรพษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย เอตกซยสปรพง จดากวด
บรพษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย กสพกรไทย จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย เกทยรตพนาคพนภวทร จดากวด(มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จดากวด
บรพษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จดากวด
บรพษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วพคเคอรยส (ประเทศไทย) จดากวด
บรพษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท ซ จดากวด
บรพษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณพชยย จดากวด
บรพษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสพน จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย พาย จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย ฟพนวนซนา จดากวด
บรพษวทหลวกทรวพยย ฟพนวนเซทย ไซรวส จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย ฟพลลพป (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย เมอรยชทนว พารยทเนอรย จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จดากวด
บรพษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จดากวด
บรพษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จดากวด (มหาชน)
บรพษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรยชทนว พารยทเนอรย จดากวด
บรพษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จดากวด
บรพษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซซอซ ขายหนนวยลงททน เวตลธย เมจพก จดากวด
บรพษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซซอซ ขายหนนวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จดากวด
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ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชลชล วน /
รของเรลยน

บรพษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสพกรไทย จดากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสพกรไทย ชวนซ 6 และ 12 ถนนพหลโยธพน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลอพ สจกสอใหขเกปด
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนร

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกพดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน

กองททนสงวนสพทธพททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรซอเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรพกา พลเมซองสหรวฐอเมรพกา หรซอผมทข ทมทถทพนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรพกา หรซอบทคคลซถงท
โดยปกตพมทถทพนทททอยมใน นสหรวฐอเมรพกา รวมถถงกองทรวพยยสนพ ของบทคคลดวงกลนาวและบรพษวทหรซอ
หขางหทนข สนวนซถงท จวดใหขมทขนถ ซ และดดาเนพนกพจกรรมในสหรวฐอเมรพกา

กสรเปลลยพ นแปลงมมลคสสขรนล ตสพสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนซ ตดทาของการสวทงซซอซ ครวงซ ถวดไป บรพษวทจวดการจะคดานถงถถงประโยชนยของผมข
สรพงซสอล ครรลงถรดไป
ถซอหนนวยลงททนเปต นสดาควญ โดยบรพษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจขงใหขผถมข ซอหนนวยลง
ททนทราบลนวงหนขาอยนางชวดเจนถถงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนซ ตดทาของการสวทงซซอซ ครวงซ ถวดไป คดา
อธพบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขขอมมลดวงกลนาว ผนานเวตบไซตยของ
บรพษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผถมข ซอหนนวยลงททนสามารถใชขประโยชนยจากขขอมมลในการตวดสพนใจ
- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงพน รวมทวงซ ไมนไดขอยมภน ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงพนฝาก จถงมทความเสททยงจากการลงททน
ซถงท ผมลข งททนอาจไมนไดขรบว เงพนลงททนคซนเตตมจดานวน
- ไดขรบว อนทมตว พจดว ตวงซ และอยมภน ายใตขการกดากวบดมแลของสดานวกงาน ก.ล.ต
- การพพจารณารนางหนวงสซอชทชซ วนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนทมซ พไดขเปต นการแสดงวนาสดานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถถง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสซอชทชซ วนของกองททนรวม หรซอ ไดขประกวนราคาหรซอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวนซ
ทวงซ นท ซ บรพษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสซอชทชซ วนสนวนสรทปขขอมมลสดาควญ ณ ววนททท 29 เมษายน 2565
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผพดชอบในการดดาเนพนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปต นเทตจ
และไมนทาด ใหขผอมข ทซนสดาควญผพด

KCHINARMF

15 / 17

คสสอธปบสยเพปมพ เตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถถง การพพจารณาจากอวนดวบความนนาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซถงท เปต นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชดาระหนท ซ โดยพพจารณาจากผลการดดาเนพนงานทททผาน นมาและฐานะการเงพน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ซ
ระดรบ
กสรลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชดาระหนทไซ ดขตามกดาหนด

ตดทากวนา
BBB

ตดทากวนา
BBB(tha)

ตดทากวนา
Baa

ตดทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชดาระหนทไซ ดขตามกดาหนด

อวนดวบเครดพตสมงทททสดท มทความเสททยงตดทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชดาระหนท ซ
ไดขตามกดาหนด
อวนดวบเครดพตรองลงมาและถซอวนามทความเสททยงตดทามากทททจะไมนสามารถ
ชดาระหนทไซ ดขตามกดาหนด
ความเสททยงตดทาทททจะไมนสามารถชดาระหนทไซ ดขตามกดาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนลล เกพดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยซ ซถงท ขถนซ กวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกพจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงซ ในและตนางประเทศ เปต นตขน โดยราคาตราสารหนทจซ ะเปลททยนแปลงในทพศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยซ เชนน หากอวตราดอกเบทยซ ในตลาดเงพนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขถนซ อวตราดอกเบทยซ ของตราสารหนททซ ทออกใหมนกตจะสมงขถนซ ดขวย ดวงนวนซ ราคา
ตราสารหนททซ ทออกมากนอนหนขาจะมทการซซอซ ขายในระดวบราคาทททตทาด ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนพ ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชพญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตดทากวนา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถถง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพพทมขถนซ หรซอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกพจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงซ ในและตนางประเทศ เปต นตขน ซถงท พพจารณาไดขจากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสลยพ งจสกกสรเปลลยพ นแปลงของอรตรสแลกเปลลยพ น (Currency Risk) หมายถถง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงพนดอลลารยในชนวงทททเงพนบาทอนอน แตนขายทดากดาไรในชนวงทททบาทแขตง กองททนรวม
จะไดขเงพนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขตงและขายทดากดาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดขผลตอบ
แทนมากขถนซ กวนาเดพมดขวยเชนนกวน ดวงนวนซ การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจถงเปต นเครซอท งมซอสดาควญในการบรพหารความเสททยงดวง
กลนาว ซถงท ทดาไดขดงว ตนอไปนท ซ
- ปข องกรนควสมเสลยพ งทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมลข งททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขถนซ อยมกน บว ดทลยพพนพจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพพจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรซอไมน
- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกพดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกพดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอการดดาเนพนงาน ฐานะทางการเงพน
หรซอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดดาเนพนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกพดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกพดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวนซ กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดดาเนพนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกพดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนถทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกพดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมซอง
เศรษฐกพจ สวงคม เปต นตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดดาเนพนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรพมาณการซซอซ ขายทรวพยยสนพ ของกองททน
โดยคดานวณจากมมลคนาทททตทาด กวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซซอซ ทรวพยยสนพ กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนพ ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพยยสนพ สททธพเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวซ ดว ซถงท สะทขอนใหขเหตนถถง
ประสพทธพภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวซ ดว ของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวซ ดว มากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตดทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวซ ดว ในอวตราทททตทาด ดวงนวนซ กองททนรวมนทจซ งถ มทประสพทธพภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอพง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวซ ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนซ โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปต นตขน
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