รองรวบกองททนสสสรองเลทลยงชทพ

ขขอมมล ณ ววนททท 31 พ.ค. 2564

หนวงสสอชทลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสควญ
กองททนเปปดกรทงศรท
เจแปนเพสทอกสรเลทลยงชทพ
[KFJAPANRMF]
กองททนรวมผสม

บลจ.กรทงศรท จสสกวด

กองททนรวมเพสทอกสรเลทลยงชทพ/กองททนรวมหนสวยลงททน
ประเภท Feeder Fund

กสรเขขสรสวมกสรตสอตขสนททจรรต :
ไดขรวบกสรรวบรอง CAC

กองททนรวมทททเนขนลงททนแบบมทควสมเสททยงตสสงประเทศ

คทณกสสลวงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนทลเหมสะกวบใคร?
คทณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?
สวดสสวนของประเภททรวพยยสรนทททลงททน
คสสธรรมเนทยม
ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต
ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงรน
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คทณกสสลวงจะลงททนอะไร?

l

นโยบสยกสรลงททน
- ลงททนในหนสวยลงททนของกองททนรวมตสสงประเทศชสทอ กองททน JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class
(acc) – JPY (กองททนหลวก) (ISIN Code:HK0000055670) โดยเฉลททยในรอบปปบวญชทไมสตทสสกวสสรขอย
ละ80.00 ของ NAV
- กองททนมทนโยบสยกสรลงททนใหขเงรนลงททนเตรบโตในระยะยสวโดยเนขนกสรลงททนในหลวกทรวพยยของประเทศ
ญททปทปนและหลวกทรวพยยอสทน ๆ ซซทงมทผลตอบแทนเกททยวเนสทองกวบภสวะเศรษฐกรจของญททปทปน
ศซกษสขขอมมลกองททนหลวกไดขจสก www.jpmorganassetmanagement.com
- บรรษวทจวดกสรขอสงวนสรทธรในกสรเปลททยนแปลงประเภทและลวกษณะพรเศษของกองททนรวมในอนสคตใหขเปปน
กองททนรวมหนสวยลงททน (Fund of Funds) หรสอกองททนรวมทททมทกสรลงททนโดยตรงในตรสสสร และ/หรสอหลวก
ทรวพยยตสสงประเทศ หรสอสสมสรถกลวบมสเปปนกองททนรวมฟปดเดอรย (Feeder Fund) ไดข โดยไมสทสสใหขระดวบ
ควสมเสททยงของกสรลงททน (risk spectrum) เพรทมขซลน ทวลงนทล ใหขเปปนไปตสมดทลยพรนรจของผมขจวดกสรกองททนซซทงขซลน
อยมสกวบสถสนกสรณยตลสด โดยเปปนไปเพสทอประโยชนยสมงสทดของผมขถสอหนสวยลงททน

l

กลยททธยในกสรบรรหสรจวดกสรลงททน
- กองททนเปปดกรทงศรทเจแปนเพสทอกสรเลทลยงชทพ มทสงหววงใหขผลประกอบกสรเคลสทอนไหวตสมกองททนหลวก (Passive
Management)
- กองททนหลวก JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) – JPY มทสงหววงใหขผลประกอบกสรสมงกวสสดวชนท
ชทลววด (Active Management)

กองททนรวมนทลเหมสะกวบใคร?
- ผมขลงททนทททสสมสรถรวบควสมผวนผวนของรสคสหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซทงอสจจะปรวบตววเพรทมสมงขซลน หรสอลดลง
จนตทสสกวสสมมลคสสทททลงททนและทสสใหขขสดททนไดข
- ผมขททสสมสรถลงททนในระยะกลสงถซงระยะยสว โดยคสดหววงผลตอบแทนในระยะยสวทททดทกวสสกสรลงททนในตรสสสร
หนทลทวทวไป

กองททนรวมนทลไมสเหมสะกวบใคร
ผมขลงททนทททเนขนกสรไดขรวบผลตอบแทนในจสสนวนเงรนทททแนสนอน หรสอรวกษสเงรนตขนใหขอยมสครบ

ทสสอยสสงไรหสกยวงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสททยงของกองททนนทล
l

อสสนหนวงสสอชทลชวนฉบวบเตตม หรสอสอบถสมผมขสนวบสนทนกสรขสยและบรรษวทจวดกสร
อยสสลงททนหสกไมสเขขสใจลวกษณะและควสมเสททยงของกองททนรวมนทลดทพอ
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คทณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?
l

คสสเตสอนทททสสสควญ
- กองททนหลวกมทนโยบสยเนขนลงททนในตรสสสรททนของบรรษวทในตสสงประเทศ จซงมทควสมเสททยงจสกภสวะตลสด
(Market risk) ซซทงขซลนอยมสกวบสถสนกสรณยตสสงๆ เชสน เศรษฐกรจ กสรเมสอง หรสอสวงคม ทททอสจสสงผลตสอภสคธทรกรจจน
ทสสใหขภสวะตลสดเปลททยนแปลงไปจนมทผลกระทบตสอรสคสหทขนทททกองททนหลวกไดขลงททนไวข
- กองททนและ/หรสอกองททนหลวกอสจลงททนในสวญญสซสลอขสยลสวงหนขสเพสทอประสรทธรภสพในกสรบรรหสรกสรลงททน
จซงอสจมทควสมเสททยงมสกกวสสกองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขสงอรงโดยตรง เนสทองจสกใชขเงรนลงททนในจสสนวน
ทททนขอยกวสสจซงมทกสสไร/ขสดททนสมงกวสสกสรลงททนในหลวกทรวพยยอขสงอรงโดยตรง
- กองททนรวมนทลลงททนกระจทกตววในประเทศญททปทปน ผมขลงททนจซงควรพรจสรณสกสรกระจสยควสมเสททยงของพอรยตกสร
ลงททนโดยรวมของตนเองดขวย
- ผมขลงททนควรศซกษสขขอมมลเกททยวกวบสรทธรประโยชนยทสงภสษทททระบทไวขในคมสมสอกสรลงททนในกองททนรวมเพสทอกสร
เลทลยงชทพ
- ผมขลงททนในกองททนรวมนทล จะไมสสสมสรถนสสหนสวยลงททนของกองททนไปจสสหนสสย จสสย โอน จสสนสส หรสอนสสไป
เปปนประกวน
แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสททยงของกองททนรวม

4

5

3

6
7

2

8

1

8+

ปปจจวยควสมเสททยงทททสสสควญ
1.ควสมเสททยงจสกควสมผวนผวนของมมลคทสหนทวยลงททน (Market Risk)
ตทสส

สมง

ควสมผวนผวนของ

< 5%

5-10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ผลกสรดสสเนรนงสน (SD)
*คสส SD แสดงควสมผวนผวนของกองททนยขอนหลวง 5 ปป (หรสอตวลงแตสจวดตวลงกองททนกรณทยวงไมสครบ 5 ปป)
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2.ควสมเสททยงจสกกสรเปลททยนแปลงของอวตรสแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
ตทสส
กสรปปองกวนควสมเสททยงจสก
อวตรสแลกเปลททยน

สมง

ทวลงหมด/เกสอบทวลงหมด

บสงสสวน

ดทลยพรนรจ

ไมสปปองกวน

หมสยเหตท: ทวลงนทลโดยปกตร กองททนจะปปองกวนควสมเสททยงจสกอวตรสแลกเปลททยนเฉลททยรขอยละ 90 ของมมลคสสเงรนลงททนในตสสงประเทศ

3.ควสมเสททยงจสกกสรลงททนกระจทกตวว (High Concentration Risk)
ตทสส
กสรลงททนกระจทกตวว

สมง
≤ 10%

ในผมขออกตรสสสรรวม

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

ตทสส

สมง

กสรลงททนกระจทกตวว

≤ 20%
20-50%
50-80%
> 80%
ในหมวดอทตสสหกรรมรวม
หมสยเหตท: กองททนรวมไมสมทกสรลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนซทงมสกกวสส 20% ของ NAV รวมกวน
ตทสส
กสรลงททนกระจทกตวว

สมง
≤ 20%

รสยประเทศรวม

20-50%

50-80%

> 80%

หมสยเหตท: กองททนรวมมทกสรลงททนกระจทกตววในประเทศ Japan

สวดสสวนของประเภททรวพยยสรนทททลงททน
Portfolio Breakdown (% of NAV)
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Sector Breakdown (% of NAV)

ชสทอทรวพยยสรนทททลงททนสมงสทด 5 อวนดวบแรก
Recruit Holdings Co., Ltd

5.90

Keyence Corporation

5.20

HOYA Corporation

5.00

MonotaRO Co., Ltd

4.30

Tokyo Electron Limited

4.10

หมสยเหตท : ขขอมมลกองททนหลวก ณ 30 เม.ย. 2564
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คสสธรรมเนทยม
*คสสธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนวลน คทณควรพรจสรณสกสร
เรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมดวงกลสสวกสอนกสรลงททน*

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรรง
% ตสอปปของ NAV

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองททนรวม (% ตสอปปของ NAV)

*คทณสสมสรถดมขลอมมลคทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรรงจสกกองททนยลอนหลวงไดลทท www.krungsriasset.com

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสลอขสย)
รสยกสร

สมงสทดไมสเกรน

เกตบจรรง

คสสธรรมเนทยมขสย

ไมสเกรน 2.00

ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมกสรรวบซสลอคสน

ไมสเกรน 2.00

ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนเขขส

ไมสเกรน 2.00

ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนออก

ไมสเกรน 2.00

ไมสเรทยกเกตบ

ไมสมท

ไมสมท

คสสปรวบกรณทขสยคสนและสวบเปลททยนออก
กสอนระยะเวลสทททกสสหนด
คสสธรรมเนทยมกสรโอน

ไมสมท

ไมสมท

คสสใชขจสสยในกสรซสลอขสยหลวกทรวพยย
เมสทอมทกสรซสลอ ขสย สวบเปลททยน

ไมสมท

ไมสมท

หมสยเหตท : คสสธรรมเนทยมดวงกลสสวเปปนอวตรสทททรวมภสษทมมลคสสเพรทม ภสษทธทรกรจเฉพสะหรสอภสษทอสทนใดแลขว

1234567890

6 / 12

บรรษวทหลวกทรวพยยจวดกสรกองททน กรทงศรท จสสกวด

ขขอมมล ณ ววนททท 31 พ.ค. 2564

KFJAPANRMF

คสสธรรมเนทยมและคสสใชขจสสยของกองททนหลวก
1. คทสใชลจทสยทททเรทยกเกตบจสกผมลถสอหนทวย (รลอยละของมมลคทสหนทวยลงททน) : ไดลรวบยกเวลน Front-end Fee
(1) คทสธรรมเนทยมกสรขสยหนทวยลงททน

ไมสเกรน 5%

(2) คทสธรรมเนทยมกสรรวบซสลอคสนหนทวยลงททน

ไมสเกรน 0.5% (เกตบจรรง 0%)

2. คทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองททน (รลอยละตทอปทของ NAV)
(1) คทสธรรมเนทยมกสรจวดกสร

ไมสเกรน 1.5%

(2) คทสธรรมเนทยมผมลดมแลผลประโยชน์

ไมสเกรน 0.2%

*กองททนไทยไดขรวบคสนคสสธรรมเนทยมกสรจวดกสรจสกกองททนหลวกบสงสสวน จซงไมสเกรดกสรเรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมกสรจวดกสรซลสสซขอน
สสสหรวบกสรลงททนในคลสสนวกลงททนรสยยสอย
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ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต
*ผลกสรดำเนรนงสนในอดทต มรไดลเปตนสรทงยสนยวนถซงผลกสรดำเนรนงสนในอนสคต*
1.ดวชนทชทลววด (benchmark) ของกองททนรวม
ดวชนท TOPIX Net Total Return สวดสสวน (%): 100.00 บรรษวทจวดกสรจะใชขตววชทลววดตสมกองทนหลวกในสกทลเงรนเยน ปรวบดขวยอวตรสแลกเปลททยนเพสทอเททยบ
เทสสคสสสกทลเงรนบสท ณ ววนทททคสสนวณผลตอบแทน

% ตสอปป

2.แบบยลอนหลวงตสมปทปฏรทรน

* ในปทททกองททนจวดตวลง ผลกสรดำเนรนงสนจะแสดงตวลงแตทววนทททจวดตวลงจนถซงสรลนปทปฏรทรน

3.กองททนนทลเคยมทผลขสดททนสมงสทดในชทวงเวลส 5 ปท : -42.79 %
* กรณทกองททนจวดตวลงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกรดขซลนนวบตวลงแตทจวดตวลงกองททน

4.ควสมผวนผวนของผลกสรดำเนรนงสน (standard deviation) : 19.73 % ตทอปท
* กรณทกองททนจวดตวลงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกรดขซลนนวบตวลงแตทจวดตวลงกองททน

5.ควสมผวนผวนของสทวนตทสงผลกสรดำเนรนงสนและดวชนทชทลววด (Tracking Error : TE) : ไมทมทขลอมมล (N/A)
6.ประเภทกองททนรวมเพสทอใชขเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสน ณ จทดขสย คสอ Japan Equity (JP BM)
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7.ผลกสรดำเนรนงสนยลอนหลวงแบบปวกหมทด
ผลกสรดสสเนรนงสน

3 เดสอน

YTD

6 เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป
Percen
tile

ตวลงแตส
จวดตวลง

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

KFJAPANRMF -0.99

-1.42

75th

-0.29

95th

27.71

50th

5.42

50th

6.57

95th

N/A

N/A

3.00

ดวชนทชทลววด

5.76

0.77

50th

8.62

75th

20.87

95th

6.66

50th

7.36

75th

N/A

N/A

3.80

ควสมผวนผวน
ของผลกสร
ดสสเนรนงสน

19.15

19.51

95th

18.50

95th

18.73

95th

20.57

95th

19.73

95th

N/A

N/A

20.94

ควสมผวนผวน
ของดวชนทชทลววด

16.72

17.69

75th

16.04

50th

16.76

50th

18.09

50th

17.70

95th

N/A

N/A

19.23

l ผลตอบแทนทททมทอสยทเกรนหนซทงปปจะแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป

ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนรนงสนยขอนหลวงของกลทสม Japan Equity (JP BM) ขขอมมล ณ ววนททท 31 พ.ค. 2564

ผลกสรดสสเนรนงสน (%)
เปอรยเซตนตยไทลย

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

2.92

13.93

34.04

9.95

11.77

5.94

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

1.28

10.67

31.11

8.66

10.27

5.94

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

-1.24

8.86

26.31

5.25

8.03

5.94

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

-3.88

3.58

23.22

3.30

6.78

5.94

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

-4.63

-0.39

13.86

-0.56

3.03

5.94

«

«

«

«

«

ควสมผวนผวนของผลกสรดสสเนรนงสน (%)
เปอรยเซตนตยไทลย

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

13.83

13.17

15.06

16.51

14.22

19.69

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

15.45

14.96

15.95

18.00

15.73

19.69

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

16.61

16.09

16.95

18.41

16.24

19.69

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

18.99

17.39

17.43

19.08

16.43

19.69

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

19.21

«

«

18.04

«

18.62

«

21.42

«

18.78

19.69

l กรทณสศซกษสขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนแบบเปอรยเซตนตยไทลยไดขททหมสยเหตทหนขสทขสย
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ขขอมมล ณ ววนททท 31 พ.ค. 2564

KFJAPANRMF

8.ผลกสรดำเนรนงสนของกองททนหลวก (Master Fund Performance)
ผลกสรดสสเนรนงสนของกองททนหลวก
% ตทอปท
ตวลงแตสจวดตวลงกองททน
6-ส.ค.-2512

1 ปท

3 ปท

5 ปท

กองททนหลวก

41.00

11.68

15.33

9.39

Benchmark

33.30

4.28

9.27

6.33

*ผลกสรดสสเนรนงสนในสกทลเงรนหลวก
ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต มรไดขเปปนสรทงยสนยวนผลกสรดสสเนรนงสนในอนสคต
ทททมสขขอมมล ณ ววนททท 30 เม.ย. 2564
ทททมส : Fact Sheet - JPMorgan Japan (Yen) Fund (www.jpmorganassetmanagement.com)
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ขขอมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจสสยเงรนปปนผล :

ไมสจสสยปปนผล

ผมขดมแลผลประโยชนย :

ธนสคสรสแตนดสรยดชสรยเตอรยด (ไทย) จสสกวด (มหสชน)

ววนทททจดทะเบทยน :

27 พ.ย. 2558

อสยทโครงกสร :

ไมสกสสหนดอสยทโครงกสร

กสรซสลอหนสวยลงททน :

ววนทสสกสรซสลอ

ตสมววนทสสกสรกองททน ภสยใน 15.30 น.

มมลคสสขวลนตทสสของกสรซสลอครวลงแรก

2,000 บสทไมสเกรน 500,000 บสท

มมลคสสขวลนตทสสของกสรซสลอครวลงตสอไป

2,000 บสทไมทเกรน 500,000 บสท

ววนทสสกสรขสยคสน

ตสมววนทสสกสรกองททน ภสยใน 14:30 น.

มมลคสสขวลนตทสสของกสรขสยคสน

ไมสมท

ยอดคงเหลสอขวลนตทสส

ไมสกสสหนด

ระยะเวลสกสรรวบเงรนคสสขสยคสน

4 ววนทสสกสรหลวงจสกววนทสสรสยกสรขสยคสน โดย

กสรขสยคสนหนสวยลงททน :

ไมสนวบรวมววนหยทดตสสงประเทศ (T+4)
ผมขลงททนสสมสรถตรวจสอบมมลคสสทรวพยยสรนรสยววนไดขทท www.krungsriasset.com
รสยชสทอผมขจวดกสรกองททน :

ชสทอ-นสมสกทล

ขอบเขตหนขสททท

นสยจสตทรวนตย สอนไว

ผมขจวดกสรกองททนทททลงททนในหลวก
ทรวพยยตสสงประเทศ
ผมขจวดกสรกองททนทททลงททนในหลวก
ทรวพยยตสสงประเทศ

นสยพลสรทธร์ อสหทนวย

ววนทททเรรทมบรรหสรกองททน
27 พ.ย. 2558
29 มร.ย. 2560

อวตรสสสวนหมทนเวทยนกสรลงททนของ

ในรอบระยะเวลสทททผสสนมสยขอนหลวง 1 ปป เทสสกวบ 4.64%

กองททน (Portfolio Turnover Ratio)

กรณทกองททนรวมทททจดทะเบทยนจวดตวลงไมสถซง 1 ปป จะแสดงคสสทททเกรดขซลนจรรงในชสวงเวลสตวลงแตสววนทททจด
ทะเบทยนถซงววนทททรสยงสน

ผมขสนวบสนทนกสรขสยหรสอรวบซสลอคสน

ธนสคสรกรทงศรทอยทธยส จสสกวด (มหสชน) ททกสสขส โทร 1572
บลจ.กรทงศรท หรสอตววแทนสนวบสนทนกสรขสยและรวบซสลอคสน

ตรดตสอสอบถสม
รวบหนวงสสอชทลชวน/รของเรทยน

บรรษวทหลวกทรวพยยจวดกสรกองททน กรทงศรท จสสกวด
ทททอยมส 898 อสคสรเพลรนจรตทสวเวอรย ชวลน 1-2 โซนเอ ชวลน 12 ชวลน 18 โซนบท
ถนนเพลรนจรต แขวงลทมพรนท เขตปททมววน กรทงเทพฯ 10330
โทรศวพทย 0 2657 5757
โทรสสร 02 657 5777
เวตบไซตย : www.krungsriasset.com
อทเมลย : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

ธทรกรรมทททอสจกสอใหขเกรดควสมขวดแยขง
ทสงผลประโยชนย

คทณสสมสรถตรวจสอบธทรกรรมทททอสจกสอใหขเกรดควสมขวดแยขงทสงผลประโยชนยไดขทท

ขขอมมลอสทนๆ

www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
ขนสดกองททน

126 ลลสนบสท

มมลคสสหนสวยลงททน

11.7670 บสท/หนทวย

Morningstar Rating :
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ขขอมมล ณ ววนททท 31 พ.ค. 2564

KFJAPANRMF
หมสยเหตท

- กสรลงททนในหนสวยลงททนไมสใชสกสรฝสกเงรน รวมทวลงไมสไดขอยมสภสยใตขควสมคทขมครองของสถสบวนคทขมครองเงรนฝสก จซงมทควสมเสททยง
จสกกสรลงททนซซทงผมขลงททนอสจไมสไดขรวบเงรนลงททนคสนเตตมจสสนวน
- ไดขรวบอนทมวตรจวดตวลง และอยมสภสยใตขกสรกสสกวบดมแลของสสสนวกงสน ก.ล.ต
- กสรพรจสรณสรสสงหนวงสสอชทลชวนในกสรเสนอขสยหนสวยลงททนของกองททนรวมนทลมรไดขเปปนกสรแสดงวสสสสสนวกงสน ก.ล.ต. ไดข
รวบรองถซงควสมถมกตของของขขอมมลในหนวงสสอชทลชวนของกองททนรวม หรสอ ไดขประกวนรสคสหรสอผลตอบแทนของหนสวยลงททนททท
เสนอขสยนวลน ทวลงนทล บรรษวทจวดกสรกองททนรวมไดขสอบทสนขขอมมลในหนวงสสอชทลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสควญ ณ ววนททท 31 พ.ค. 2564
แลขวดขวยควสมระมวดระววงในฐสนะผมขรวบผรดชอบในกสรดสสเนรนกสรของกองททนรวมและขอรวบรองวสสขขอมมลดวงกลสสวถมกตของ
ไมสเปปนเทตจและไมสทสสใหขผมขอสทนสสสควญผรด
- ขขอมมลกสรจวดอวนดวบกองททนเปปนกรรมสรทธร์ของบรรษวท มอรยนรทงสตสรย ทวลงนทลบรรษวทขอสงวนสรทธร์ 1)ในกสรแกขไข ปรวบปรทง หรสอ
เปลททยนแปลงขขอมมลใดๆ โดยไมสจสสเปปนตของแจขงใหขทรสบลสวงหนขสแตสอยสสงใด 2)บรรษวทขอสงวนสรทธร์ททจะไมสรวบผรดชอบตสอควสม
ถมกตของ ครบถขวน และควสมเสทยหสยตสสงๆ ทททเกรดขซลนททกกรณทจสกกสรนสสรสยงสนหรสอขขอมมลไปใชขอขสงอรง
ขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนแบบเปอรยเซตนตยไทลย
1. ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทตของกองททน มรไดขเปปนสรทงยสนยวนถซงผลกสรดสสเนรนงสนในอนสคต
2. ผมขลงททนสสมสรถดมขขอมมลฉบวบเตตมไดขทท www.aimc.or.th
3. ผลกสรดสสเนรนงสนของกองททนทททกสรเปรทยบเททยบแบสงตสมประเภทกองททนรวมภสยใตขขขอกสสหนดของสมสคมบรรษวทจวดกสร
ลงททน โดยกองททนทททจะถมกเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนในแตสละชสวงเวลสกวบกองททนประเภทเดทยวกวนในระดวบเปอรยเซตนตยไทลย
(Percentiles) ตสสงๆ โดยแบสงออกเปปน
- 5th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองททนอวนดวบททท 5 เปอรยเซตนตยไทลย (Top 5% performance)
- 25th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองททนอวนดวบททท 25 เปอรยเซตนตยไทลย (Top 25% performance)
- 50th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองททนอวนดวบททท 50 เปอรยเซตนตยไทลย (Median performance)
- 75th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองททนอวนดวบททท 75 เปอรยเซตนตยไทลย (Bottom 25% performance)
- 95th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองททนอวนดวบททท 95 เปอรยเซตนตยไทลย (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทททมทอสยทเกรนหนซทงปปนวลนมทกสรแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป
เมสทอผมขลงททนทรสบผลตอบแทนของกองททนทททลงททน สสมสรถนสสไปเปรทยบเททยบกวบเปอรยเซตนตยไทลยตสมตสรสง จะทรสบวสสกองททน
ทททลงททนนวลนอยมสในชสวงทททเทสสใดของประเภทกองททนรวมนวลน
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คําอธิบายรายละเอียดของข้ อมูลทีต่ ้ องเปิ ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
ข้อมูลที่เปิ ดเผยในส่วนนี้เป็ นข้อมูลโดยสังเขปเพื่อใช้อธิบายมิติความเสี่ ยงต่างๆ

1

2

หัวข้ อ
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ความเสี่ยงจากความ แบ่งเป็ นกรณี กองทุนรวมต่างๆ ดังต่อไปนี้
ผันผวนของมูลค่ า
หน่ วยลงทุน
(Market Risk)
กรณีกองทุนรวมทัว่ ไป หมายถึง ความเสี่ ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD
สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการ
เปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ น
(Currency Risk)
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาท
อ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุนใน ช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน
ดังนั้น การป้ องกัน ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการบริ หารความเสี่ ยงจากดังกล่าว
ซึ่งทําได้ดงั ต่อไปนี้
• ป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• ป้ องกันความเสี่ยงบางส่ วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมี
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้ องกันความเสี่ ยงขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการ
พิจารณาว่าจะป้ องกัน ความเสี่ ยงหรื อไม่
• ไม่ ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

3

ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนกระจุกตัว

- ความเสี่ยงจากการ

ลงทุนกระจุกตัวใน
ผู้ออกตราสารราย
ใดรายหนี่ง (High
issuer
concentration

ความเสี่ ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk) แบ่งเป็ นความเสี่ ยงแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สัญญา หรื อบุคคลอื่นที่ มีภาระผูกพันตาม
ตราสารหรื อสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณี การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
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risk)
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3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้
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ลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรม พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ใดอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณี การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐไทย และต่างประเทศ
หนี่ง (High sector เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
concentration
risk)
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ลงทุนกระจุกตัวใน
ประเทศใดประเทศ
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
หนึ่ง (High
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผอู ้ อกเสนอขายอยูใ่ นประทศไทย
country
concentration
risk)
ผลขาดทุนสู งสุ ดที่
เกิดขึน้ จริง 5 ปี
(Maximum
Drawdown)
ผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริ งของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่
วันที่รายงาน (หรื อตั้งแต่จดั ตั้งกองทุนรวมกรณี ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ ีการคํานวณดังนี้
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ค่ าความผันผวน
ของผลการ
ดําเนินงาน
(Standard
Deviation : SD)
ค่ าความผันผวน
ของส่ วนต่ างของ
ผลตอบแทนเฉลีย่
ของกองทุนรวม
และผลตอบแทน
ของดัชนีชี้วดั
(Tracking Error)

คือความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน (Standard Deviation of Fund) คํานวณจากผลตอบแทนของกองทุน
รวมซึ่งมีวธิ ีการคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและ
นําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วนั ที่รายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
ชี้วดั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ ีวดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไป
จากดัชนีช้ ีวดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่าํ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการ
เบี่ยงเบนออกไปจาก ดัชนีช้ ีวดั ในอัตราที่ตา่ ํ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิ ทธิภาพในการเลียนแบบดัชนี
อ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจาก
ดัชนีช้ ีวดั ในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทน การลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะ
ลดน้อยลง เป็ นต้น
ใช้พิจารณากับกองทุนรวมที่มีนโยบายการบริ หารกองทุนแบบ passive fund/ Index tracking เช่น กองทุนรวม
ดัชนี หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็ นต้น
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หัวข้ อ
อัตราส่ วน
หมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุน
รวม (Portfolio
Turnover Ratio :
PTR)
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เพื่อให้ผลู ้ งทุน ทราบถึงปริ มาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของ
่ ํ าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวม
ผูจ้ ดั การกองทุนได้ดียงิ่ ขึ้นโดยคํานวณจากมูลค่าที่ตากว่
ของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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