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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุนของกองทุน K-ATECH
- กองทุ นมี น โยบายลงทุ น ในต่ างประเทศ โดยจะเน้น ลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของ JPMorgan Pacific
Technology - Class C (acc) - USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนจะลงทุ นในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุ น (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุ นในตราสารที่ มีสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุน
รวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็ นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือ
หลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทาให้
ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้ น

 นโยบายการลงทุนของกองทุน JPMorgan Pacific Technology - Class C (acc) – USD
ชื่อกองทุนหลัก
Share Class
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่จดทะเบียน Share Class
ประเภทกองทุน
สกุลเงิน
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษทั จัดการ
ISIN
ตัวชี้ วัด
Website
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Share Class C (acc) - USD
15 สิงหาคม 2540
กองทุนอยูร่ ะหว่างจัดตั้ง Share Class C (acc) – USD
คาดว่าจะจัดตั้งในวันที่ 31 มีนาคม 2564
กองทุนตราสารทุน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
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HK0000705282
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 นโยบายการลงทุนของกองทุน JPMorgan Pacific Technology - Class C (acc) - USD (ต่อ)
กองทุ นหลักมีนโยบายเน้นลงทุ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ท ธิ ของกองทุ นใน
ตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี สื่อ และการสื่อสาร ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น
กองทุ นหลักอาจลงทุ น ในหุน้ จีน A-shares ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพ ย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุน โดยลงทุนผ่านโครงการ Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ/หรือ Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect
ทั้งนี้ กองหลักไม่ได้จากัดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุน้ ที่กองทุนหลักจะลงทุน
กองทุ นหลัก จะประเมินผลกระทบทางลบจากปั จ จัย ทางด้านสิ่ ง แวดล้อม สังคม และระบบการ
จัดการของบริษัทที่กองทุนหลักอาจลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่
อาจได้รบั ผลกระทบทางลบดังกล่าวได้
นอกจากนี้ กองทุ น หลัก อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า เช่ น สัญ ญาฟอร์เ วิ ร์ด ออปชัน่
วอร์แรนท์ และสัญญาฟิ วเจอร์ส เพื่อการลงทุน

 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุนของกองทุน K-ATECH
เน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศเพี ย งกองทุ น เดี ย ว โดยมุ่ ง หวัง ให้ผ ล
ประกอบการเคลื่ อ นไหวตามกองทุ นหลั ก ทั้ ง นี้ กองทุ น หลั ก บริ ห ารโดยใช้ น โยบาย เชิ ง รุ ก
(Active management strategy)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปยังหุน้ กลุ่มเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น และคาดหวัง
ผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุน้ ดังกล่าว
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้ นหรือลดลงตา่
กว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
 ผูล้ งทุนที่สามารถลงทุนได้ต้งั แต่ 5 ปี ขึ้ นไป

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
 ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่ นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้
 อ่านหนังสือชี้ ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุ นการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
 กองทุน K-ATECH และกองทุ นหลัก อาจมีการลงทุ นในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุน K-ATECH อาจมีการลงทุนในตราสารที่
มีสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ทาให้อาจมีความเสี่ ยงมากกว่ากองทุ นที่ ลงทุ นใน
หลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่ องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่า จึงอาจมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการ
ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
 กองทุนหลักไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และกองทุน K-ATECH จะลงทุนในสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ดังนั้น กองทุน
จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
 เนื่ อ งจากกองทุ น K-ATECH มี น โยบายลงทุ น ในกองทุ น รวมต่ า งประเทศ ดัง นั้ น การเปลี่ ย นแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนลงทุ น อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผล
กระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุ นของกองทุ นได้ รวมถึ ง มีความเสี่ยงที่ ทางการของประเทศที่ ลงทุ นอาจออก
มาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่ง อาจ
ส่งผลให้ผูล้ งทุนได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน
 กองทุ น K-ATECH อาจมีก ารลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ มีอันดับความน่ าเชื่ อถื อตา่ กว่าที่ สามารถลงทุ นได้
(Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งในและ
ต่างประเทศ ดังนั้น ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้ นจากการไม่ได้ชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ ย
 กองทุนหลักอาจจากัดการไถ่ถอนหน่ วยลงทุน ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นของกองทุน หลักไถ่ถอนหน่ วย
ลงทุนเกินกว่า 10% หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี ของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดในวันทาการใด โดย
กองทุ นหลัก จะรับซื้ อคื นตามสัดส่วนของจ านวนการขายคื นในวัน ท าการนั้ นๆ หรื อตามดุ ลยพิ นิจ ของ
กองทุนหลัก และจะเลื่อนคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นส่วนเกินให้มีผลในวันทาการถัดไป ดังนั้นจึงมีความ
เสี่ยงที่ผูล้ งทุนอาจได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่า
ในสภาวะตลาดปกติ กองทุนหลักลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอนหน่ วย
ลงทุน
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (SD)
ต ่า

< 5%

5-10%

10-15% 15-25%

> 25%

สูง

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ต ่า

≤

10%

10-20% 20-50% 50-80%

> 80%

สูง

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
(High Sector Concentration Risk) ของกองทุน JPMorgan Pacific Technology
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต ่า

≤

20%

20%-50%

50%-80%

> 80%

สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และ
Communication Services

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง
(High Country Concentration Risk) ของกองทุน JPMorgan Pacific Technology
การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต ่า

≤

20%

20%-50%

50%-80%

> 80%

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ต ่า ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 50 – 100%
ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

K-ATECH
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ข้อมูลของกองทุน JPMorgan Pacific Technology

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก
Meituan
Samsung Electronics Co., Ltd.
Kingsoft Corp. Ltd.
Sea Ltd. (Singapore)
Tencent Holdings Ltd.
Lasertec Corp.
Kingdee International Software Group Co., Ltd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
SK hynix Inc
Recruit Holdings Co., Ltd.

5.1%
4.8%
4.8%
4.6%
4.6%
4.5%
4.5%
4.3%
3.9%
3.8%

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

สัดส่วนการลงทุนแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
Information Technology
Communication Services
Consumer Discretionary
Health Care
Industrials
Net Liquidity

50.9%
23.1%
12.0%
8.0%
4.1%
2.1%

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
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สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเทศ
China
Japan
Korea
Taiwan
Singapore
Australia
Net Liquidity

54.2%
18.2%
9.0%
8.9%
5.1%
2.6%
2.1%

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ที่มา : Factsheet ของกองทุน JPMorgan Pacific Technology ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
Website: https://am.jpmorgan.com
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รบั
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปี ของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ค่าธรรมเนียมการขาย

3.00%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืน

3.00%

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

เก็บจริง
ช่วง IPO: อัตราค่าธรรมเนี ยมจะพิจารณาจากยอดเงินลงทุนของแต่ละรายการดังนี้
- เงินลงทุนตา่ กว่า 1 ล้านบาท เรียกเก็บ 1.50%
- เงินลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท เรียกเก็บ 1.25%
- เงินลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป เรียกเก็บ 1.00%
ภายหลัง IPO: 1.50%
ยกเว้น

อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทาง
หรือค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อื่นใดแล้ว
K-ATECH
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ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
JPMorgan Pacific Technology - Class C (acc) – USD
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

5.00%

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืน

0.50%

ยกเว้น

0.75% ต่อปี

0.75% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

K-ATECH
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด
ไม่มี เนื่ องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักที่ไม่มดี ชั นี ชี้วัด ซึ่งไม่มีดชั นี ชี้วัดใดสอดคล้องกับการลงทุนของกองทุน
หลัก ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถกาหนดดัชนี ชี้วัดได้

1. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Technology Equity
2. เนื่องจาก Share Class C (acc) - USD ที่กองทุน K-ATECH จะลงทุน จัดตัง้ ในวันที่ 31 มีนาคม
2564 จึงใช้ผลการดาเนินงานย้อนหลังของ Share Class (acc) – USD ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับ
Share Class C (acc) – USD เป็ นข้อมูลอ้างอิง
ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน
กองทุน JPMorgan
Pacific Technology
(acc) – USD

2558

2559

2560

2561

2562

2563

1.1%

14.5%

48.4%

-26.8%

38.0%

82.0%

ผลการดาเนินงานแบบปั กหมุด
กองทุน JPMorgan
Pacific Technology
(acc) – USD

YTD

1 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่จดั ตั้ง

3.8%

-1.9%

97.5%

86.5%

251.7%

1,266.6%

หมายเหตุ:
- ผลการดาเนิ นงานแบบปั กหมุดแสดงอัตราผลตอบแทนทุกช่วงเวลาเป็ นอัตราผลตอบแทนสะสม (Cumulative Returns)
- ผลการดาเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
- ข้อมูลจาก Factsheet กองทุน JPMorgan Pacific Technology (acc) – USD ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ https://am.jpmorgan.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้ อและขายคืน
หน่วยลงทุน

ไม่จ่ายเงินปั นผล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
8 เมษายน 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
ไม่กาหนด
จานวนเงินทุนของโครงการ
: 5,000 ล้านบาท และเพิ่มได้ไม่เกิน 750 ล้านบาท
วันทาการซื้ อ : เสนอขายครั้งแรกวันที่ 1 – 7 เมษายน 2564
เสนอขายภายหลัง IPO วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
*** บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่รบั ชาระค่าซื้ อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค
ในวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขาย (7 เมษายน 2564) ***
ทุกวันทาการซื้ อขายภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้ อครั้งแรก : 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้ อครั้งถัดไป : 500 บาท
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจาก
กองทุนเปิ ดเค บริหารเงิน กองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น และกองทุนเปิ ดเค เอสเอฟ พลัส เพื่อซื้ อกองทุนนี้
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา
วันทาการขายคืน :
ทุกวันทาการซื้ อขายภายในเวลา 14.30 น.
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืน : 500 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีข้นั ตา่ : 50 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 4 วันทาการหลังจากวันทารายการขายคืน (T+4)
(ประกาศ NAV T+2 คืนเงิน T+4 เวลา 15.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.kasikornasset.com
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พีรกานต์ ศรีสุข ผูจ้ ดั การกองทุนทางเลือก
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ : วันจดทะเบียนกองทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนตามที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
รับซื้ อคืน
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12
รับหนังสือชี้ ชวน
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ร้องเรียน
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
Website : www.kasikornasset.com Email : Ka.customer@Kasikornasset.com
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ www.kasikornasset.com
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รบั อนุ มตั ิจดั ตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผูอ้ ื่นสาคัญผิด
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คาอธิบายความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงจากปั จจัยภายนอก
เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวน
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ ง (High Issuer Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่ คงของผูอ้ อกตราสารราย
ดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนิ นงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อก
ตราสาร
(2) ความเสี่ ย งจากการลงทุ น กระจุ ก ตัว ในหมวดอุ ต สาหกรรมใดอุ ตสาหกรรมหนึ่ ง (High Sector
Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV
รวมกัน ซึ่ ง หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมนั้ น กองทุ น ดัง กล่ า วอาจมี ผ ลการ
ดาเนิ นงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (High Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุ นลงทุ นในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่ งหากเกิด
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าว
อาจมีผลการดาเนิ นงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วย
สกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมา
น้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้
ผลตอบแทนมากขึ้ นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือ
สาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี้
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่ องจากการป้ องกันความเสี่ยงขึ้ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณา
ว่าจะป้ องกันความเสี่ยงหรือไม่
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