
ขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563

รองรรบกองททนสสสรองเลล ลยงชลพ

หนรงสสอชล ลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค โกลบอล เฮลททแครท  หทขนททน

เพสพอกสรเลล ลยงชลพ
K Global Healthcare Equity RMF

KGHRMF

• กองททนรวมตรสสสรททน
• กองททนรวมเพสพอกสรเลล ลยงชลพ (RMF) • กองททนรวมหนสวยลงททนประเภท Feeder Fund

• กองททนรวมทลพเนขนลงททนแบบมลควสมเสลพยงตสสงประเทศ

บรปษรทหลรกทรรพยทจรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนททจรปต : ไดขรรบกสรรรบรอง CAC

กองททนนล ลลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรม จจงมลควสมเสลพยงทลพผมขลงททนอสจสมญเสลยเงปนลงททนจสสนวนมสก

  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

  สรดสสวนของประเภททรรพยทสปนทลพลงททน

  คสสธรรมเนลยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

• กองททนลงททนในหนนวยลงททนของกองททน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD

• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75%  ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ

นโยบายกองททน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองททนหลวก)

Bloomberg Ticker: JPHLUAA:LX

กองททนหลวกลงททนในหทขนบรงษวททททประกอบธทรกงจดมแลสทขภาพทวทวโลกไมนนขอยกวนา 67% ของมมลคนาทรวพยยสงนของกองททน

กลยททธทในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทนงหววงใหขผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม

กองททนหลวก และกองททนหลวกใชขกลยททธยการบรงหารกองททนเชงงรทก (active management)

คทณสามารถศศกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก : 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=70&ShareclassID=222

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

• ผมขลงททนทททตของการลงททนระยะยาวเพลทอใชขในววยเกษทยณ โดยผมขลงททนจะไดขรวบสงทธงประโยชนยทางภาษท เมลทอปฏงบวตงตาม

เงลทอนไขการลงททน

• ผมขลงททนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในหทขนบรงษวททททประกอบธทรกงจดมแลสทขภาพทวทวโลก เชนน บรงษวทยา โรง

พยาบาลทททมทแนวโนขมการเตงบโตสมง

• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซศทงอาจจะปรวบตววเพงทมสมงขศ ขนหรลอลดลงจนตตทา

กวนามมลคนาทททลงททนและทตาใหขขาดททนไดข

กองททนรวมนล ลไมสเหมสะกรบใคร

ผมขลงททนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนนนอน หรลอรวกษาเงงนตขนใหขอยมนครบ

ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล

- อสสนหนวงสลอชท ขชวนฉบวบเตตม หรลอสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงททนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ขดทพอ
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  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทลพสสสครญ

• กองททนหลวกจะเนขนลงททนในกลทนมอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนศทง ดวงนว ขน กองททนหลวกอาจมทความผวนผวนมากกวนากองททนทททมทการ

กระจายการลงททนในหลายกลทนมอทตสาหกรรม

• กองททนหลวกอาจลงททนในสวญญาซล ขอขายลนวงหนขาเพลทอเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงททน (Efficient Portfolio Management) 

ดวงนว ขน กองททนหลวกจศงมทความเสททยงมากกวนากองททนรวมอลทน

• กองททนหลวกอาจลงททนในทรวพยยสงนในสกทลเงงนอลทนใดนอกเหนลอจากสกทลเงงนดอลลารยสหรวฐอเมรงกา (USD) และอาจทตาการปของกวน

ความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยน หรลออาจลงททนในสวญญาซล ขอขายลนวงหนขาเพลทอใหขมท currency exposure ใกลขเคทยงกวบดวชนทชท ขววดของ

กองททน

• กองททนลงททนในสวญญาซล ขอขายลนวงหนขาเพลทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตตมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา

เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนว ขน กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)

• กองททนนท ขและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด

วงกฤตการณยทททไมนปกตง ทตาใหขกองททนไมนสามารถนตาเงงนกลวบเขขามาในประเทศซศทงอาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดขรวบชตาระเงงนคนาขายคลน

หนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกตาหนด

• ผมขลงททนควรศศกษาขขอมมลเกททยวกวบสงทธงประโยชนยทางภาษททททระบทไวขในคมนมลอการลงททนในกองททนรวมเพลทอการเลท ขยงชทพ

• ผมขถลอหนนวยลงททนของกองททน RMF จะไมนไดขรวบสงทธงประโยชนยทางภาษท หากไมนปฏงบวตงตามเงลทอนไขการลงททนและจะตของคลนสงทธง

ประโยชนยทางภาษททททเคยไดขรวบและเงงนเพงทมตามมาตรา 27 แหนงประมวลรวษฎากรดขวย

• หนนวยลงททนของกองททน RMF นท ขจะนตาไปจตาหนนาย,จนาย,โอน,จตานตาหรลอนตาไปเปตนประกวนมงไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปรจจรยควสมเสลพยงทลพสสสครญ

ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยท (market risk)

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

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนงนงาน (SD)

ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในผมขออกรสยใดรสยหนจพง (high issuer concentration risk)

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

ตตทา สมง

การกระจทกตววลงททนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตท: คตานวณจากผลรวมของนต ขาหนวกการลงททนในตราสารของผมขออกตราสารแตนละรายทททกองททนลงททนมากกวนา 10% ของ NAV

ทร ลงหมด/
เกสอบทร ลงหมด

ดทลยพปนปจ ไมสปของกรนบสงสสวน

ตตทา สมง

ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หนนวยลงททน : 99.60%

เงงนฝาก

หรลอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก

: 4.05%

อลทน ๆ : -3.65%

  สรดสสวนของประเภททรรพยทสปนทลพลงททน

กองททน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD
(% NAV)

PHARMACEUTICAL :

39.3%

MEDTECH : 21.3%

BIOTECHNOLOGY :

19.6%

HEALTHCARE SERVICES

: 17.0%

OTHERS : 2.8%

For MOM_K-GHEALTH

   ขขอมมล ณ วรนทลพ 31 มกรสคม 2563
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หลรกทรรพยทหรสอตรสสสรหนล ลทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
99.60%JP MORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND (JPHLUAA LX) 

(JPAM) 

2.39%บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL)  (AA+(tha))

1.00%The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY)  (A1)

0.66%บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563 ทว ขงนท ข คทณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทดของกองททน JPMorgan Funds – Global Healthcare 

Fund, Class A (acc) - USD

39.30%PHARMACEUTICAL 

21.30%MEDTECH 

19.60%BIOTECHNOLOGY 

17.00%HEALTHCARE SERVICES 

2.80%OTHERS 

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563

หลรกทรรพยทหรสอตรสสสรทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทดของกองททน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, 

Class A (acc) - USD

7.60%Johnson & Johnson 

5.90%UnitedHealth 

5.80%Roche 

3.90%Bristol-Myers Squibb 

3.90%Novartis 

3.40%Novo Nordisk 

3.20%Eli Lilly 

3.20%AstraZeneca 

3.00%Thermo Fisher Scientific 

2.90%Cigna 

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563
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สรดสสวนกสรลงททนแยกรสยภมมปภสคของกองททน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - 

USD

74.30%North America 

18.20%Europe & Middle East Ex Uk 

3.20%United Kingdom 

1.10%Japan 

0.40%Emerging Markets 

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563
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  คสสธรรมเนลยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนว ขน คทณควรพงจารณาการเรทยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตสอปล 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 คนาใชขจนายอลทนๆ รวมคนาใชขจนาย

เกตบจรงง 1.0700

เกตบจรงง 0.0321 เกตบจรงง 0.0803 เกตบจรงง 0.0400

เกตบจรงง 1.2224

สมงสทดไมนเกงน 3.2100

สมงสทดไมนเกงน 0.2675 สมงสทดไมนเกงน 0.3210

สมงสทดไมนเกงน 1.0700

สมงสทดไมนเกงน 4.0125

คสส
ธร

รม
เน
ลยม

ทลพเ
รลย

กเ
กปบ

จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปลข

อง
 N

AV

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททน

หมายเหตท : คนาใชขจนายอลทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสทดของกองททน

คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพงทม ภาษทธทรกงจเฉพาะหรลอภาษทอลทนใดแลขว

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ลอขสย)

     รสยกสร สมงสทดไมสเกปน เกปบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee) ไมนมทไมนมท

คนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลนหนนวยลงททน (Back-end Fee) ยกเวขน3.00%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน ไมนมทไมนมท

คนาธรรมเนทยมอลทนๆ  ตามทททจนายจรงง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :

- กรณททททเปตนการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสงกรไทย : ปวจจทบวนไมนเรทยกเกตบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน

- กรณททททสวบเปลททยนไปบลจ.อลทน :  เปตนไปตามคนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลน คลอ 1.00% เมลทอสวบเปลททยนไปบลจ.อลทน
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คสสธรรมเนลยมของกองททน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD

(% ตสอปล ของ NAV)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

การจวดการ คนาใชขจนายอลทนๆ รวมคนาใชขจนาย

1.5000

0.2200

1.7200

0.0000

0.3000

0.0000

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรงง เพดานคนาธรรมเนทยม

คสส
ธร

รม
เน
ลยม

ทลพเ
รลย

กเ
กปบ

จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปลข

อง
 N

AV คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททน

For MOM_K-GHEALTH

หมายเหตท : 

กองททนตนางประเทศคลน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหขกองททน

อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปตนอวตราเรทยกเกตบจรงงลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทว ขงนท ข สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง

ประเทศไดขจากหนวงสลอชท ขชวนของกองททนตนางประเทศ
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนงนการในอดทต มงไดขเปตนสงทงยลนยวนถศงผลการดตาเนงนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชล ลวรดของกองททน (Benchmark)  คสอ ดรชนล MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)  (ตรวชล ลวรดของ
กองททนหลรก) โดยมลรสยละเอลยดดรงนล ล  
• ดรชนล MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) ปรรบดขวยตขนททนกสรปของกรนควสมเสลพยงอรตรสแลกเปลลพยน 
เพสพอเทลยบกรบคสสสกทลเงปนบสท ณ วรนทลพคสสนวณผลตอบแทน ตสมสรดสสวนกสรทสสสรญญสปของกรนควสมเสลพยงดขสนอรตรส
แลกเปลลพยนประมสณรขอยละ 75  
• ดรชนล MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) ปรรบดขวยอรตรสแลกเปลลพยนเพสพอเทลยบกรบคสสสกทลเงปนบสท 
ณ วรนทลพคสสนวณผลตอบแทน ตสมสรดสสวนทลพไมสไดขทสสสรญญสปของกรนควสมเสลพยงดขสนอรตรสแลกเปลลพยนประมสณรขอย
ละ 25

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล ปฏปทปน
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ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน

หมายเหตท : ในปททททกองททนจวดตว ขง กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตว ขงแตนววนจวดตว ขงกองททนจนถศงววนทตาการสทดทขายของปทปฏงทงนนว ขน
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ผลการดตาเนงนงานของกองททน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD
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ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททนตสสงประเทศ

For MOM_K-GHEALTH

3. กองททนนล ลเคยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล  คสอ -24.80%

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 15.35% ตสอปล

5. ควสมผรนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชล ลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A

6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Health Care

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลพเกปดขจ ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลพเกปดขจ ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปรกหมทด ณ วรนทลพ 31 มกรสคม 2563 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปล  * 3 ปล  * 5 ปล  * 10 ปล  * ตร ลงแตสจรดตร ลง *YTD

KGHRMF 10.08 11.15 12.89 11.42 N/A N/A 2.350.34

ตววชท ขววด 7.48 12.00 14.77 12.01 N/A N/A 5.23-0.29

ความผวนผวนของกองททน * 9.17 12.33 12.93 12.96 N/A N/A 15.3511.29

ความผวนผวนของตววชท ขววด * 8.66 10.66 11.04 11.29 N/A N/A 12.669.51

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท

วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองททนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองททนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจทบวนไดขททท www.kasikornasset.com

11 / 17  KGHRMF



   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม Health Care ณ วรนทลพ 31 มกรสคม 2563

หมสยถจง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KGHRMF

ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปล 3 ปล 5 ปล 10 ปลPeer Percentile 3 เดสอน

13.61 11.4613.22 14.84 6.05 13.02เปอรยเซตนตยไทลยททท 5

11.02 10.4111.27 13.83 4.68 12.43เปอรยเซตนตยไทลยททท 25

9.79 8.2810.92 12.22 2.84 11.68เปอรยเซตนตยไทลยททท 50

8.82 7.037.16 11.03 2.29 10.94เปอรยเซตนตยไทลยททท 75

8.01 4.116.49 9.01 1.80 10.35เปอรยเซตนตยไทลยททท 95

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปล 3 ปล 5 ปล 10 ปลPeer Percentile 3 เดสอน

8.93 11.0511.71 12.44 11.94 14.38เปอรยเซตนตยไทลยททท 5

9.70 12.7712.38 12.99 14.08 14.51เปอรยเซตนตยไทลยททท 25

10.03 14.1312.80 13.32 14.30 14.67เปอรยเซตนตยไทลยททท 50

10.55 15.0512.90 13.67 16.52 14.83เปอรยเซตนตยไทลยททท 75

12.07 15.8814.31 14.31 16.76 14.97เปอรยเซตนตยไทลยททท 95

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปรกหมทดของกองททน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - 
USD ณ วรนทลพ 31 มกรสคม 2563

(%) 
กองททน 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปล 3 ปล 5 ปล 10 ปล ตร ลงแตสจรดตร ลงYTD
กองททนหลวก 10.39 N/A 15.11 13.86 4.98 14.17 N/A0.47

Benchmark 6.75 N/A 15.54 13.45 7.70 12.22 N/A-1.42

หมายเหตท : Benchmark :  MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) Index

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปทขศ ขนไป จะแสดงเปตนอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คทณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจทบวนไดขททท 

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

ไมนจนายเงงนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปรนผล

บมจ. ธนาคารกรทงเทพผมขดมแลผลประโยชนท

11 สงงหาคม 2558วรนทลพจดทะเบลยน

อสยทโครงกสร

จสสนวนเงปนททนโครงกสร 5,000 ลขานบาท

ไมนกตาหนด

1,273.13 ลขานบาทขนสดกองททน

มมลคสสหนสวยลงททน (NAV) 11.0949 บาท/หนนวย

ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ลอและขสยคสนหนสวยลงททน ววนทตาการซล ขอ ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ขนตตทาของการซล ขอครว ขงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ขนตตทาของการซล ขอครว ขงถวดไป

ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววนทตาการขายคลน ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

มมลคนาขว ขนตตทาของการขายคลน 500 บาท

ไมนกตาหนดยอดคงเหลลอขว ขนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคลน

(ประกาศ NAV T+2 คลนเงงน T+4 เวลา 10.00 น.)

T+4 คลอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคลน

คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน คทณชทณหวรรณ ขวตตงนานนทย (ผมขจวดการกองททนทางเลลอก), เรงทมบรงหาร 11 สงงหาคม 2558

อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 2.67%

(กรณทกองททนจวดตว ขงไมนถศง 1 ปทจะแสดงคนาตว ขงแตนจวดตว ขงกองททน)
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ธนาคารกสงกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดย แอนดย เฮขาสย จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวท เมลองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซล ขอขายหนนวยลงททน ฟง นโนมทนา จตากวด

บรงษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซล ขอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมงโกข  จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทร ป จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรยส (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท ข จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ทงสโกข  จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย นายหนขาซล ขอขายหนนวยลงททน เซตนทรวล เวลธย โซลมชวทน จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ฟง นวนซนา จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ฟง นวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ภวทร จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กงมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เมอรยชวทน พารยทเนอรย จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จตากวด (มหาชน)

ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซส ลอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททน เมอรยชวทน พารยทเนอรย จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททน เอเชทย เวลทย จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซล ขอขายหนนวยลงททน เวตลธย เมจงก จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชล ลชวน / บรงษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททนกสงกรไทย จตากวด

รของเรลยน ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชว ขน 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

ธทรกรรมทลพอสจกสอใหขเกปด
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนท

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน กองททนสงวนสงทธงทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรลอเพลทอประโยชนยของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมลองสหรวฐอเมรงกา หรลอผมขทททมทถงทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรงกา หรลอบทคคลซศทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมนในสหรวฐอเมรงกา รวมถศงกองทรวพยยสงนของบทคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรลอ

หขางหทขนสนวนซศทงจวดใหขมทขศ ขนและดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทว ขงไมนไดขอยมนภายใตขความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงททน

ซศทงผมขลงททนอาจไมนไดขรวบเงงนลงททนคลนเตตมจตานวน

 - ไดขรวบอนทมวตงจวดตว ขง และอยมนภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารนางหนวงสลอชท ขชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ขมงไดขเปตนการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถศง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสลอชท ขชวนของกองททนรวม หรลอ ไดขประกวนราคาหรลอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนว ขน

ทว ขงนท ข บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสลอชท ขชวนสนวนสรทปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 31 มกราคม 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดตาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปตนเทตจ

และไมนทตาใหขผมขอลทนสตาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม
- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนล ลของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง

ททน (credit rating) ซศทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ข โดยพงจารณาจากผลการดตาเนงนงานทททผนานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ข

ระดรบ
กสรลงททน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นนาลงททน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสทด มทความเสททยงตตทาทททสทดทททจะไมนสามารถชตาระหนท ข

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ

  ชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวนา

นนาลงททน

ตตทากวนา

BBB

ตตทากวนา

BBB(tha)

ตตทากวนา

Baa

ตตทากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)

(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ขยซศทงขศ ขนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน 

ปวจจวยทางการเมลองทว ขงในและตนางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท ขจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ขย เชนน หากอวตราดอกเบท ขยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขศ ขน อวตราดอกเบท ขยของตราสารหนท ขทททออกใหมนกตจะสมงขศ ขนดขวย ดวงนว ขนราคา

ตราสารหนท ขทททออกมากนอนหนขาจะมทการซล ขอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสงนทททลงททน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา

(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถศง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยยทททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขศ ขนหรลอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปวจจวยทางการเมลองทว ขงในและตนางประเทศ เปตนตขน ซศทงพงจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยยสมง

- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารยในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขตง กองททนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขศ ขนกวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนว ขน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปตนเครลทองมลอสตาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลนาว ซศทงทตาไดขดวงตนอไปนท ข

- ปของกรนควสมเสลพยงทร ลงหมดหรสอเกสอบทร ลงหมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบทสวดสนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขศ ขนอยมนกวบดทลยพงนงจของผมขจวดการกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรลอไมน 

- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจพง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนอการดตาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรลอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนจพง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน

ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนออทตสาหกรรมนว ขน กองททนดวง

กลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม 

(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนจพง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน

ประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปตนตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ 

- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซล ขอขายทรวพยยสงนของกองททน 

โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซล ขอทรวพยยสงนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสงนทททกองททนรวมลงททนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยยสงนสททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ขววด ซศทงสะทขอนใหขเหตนถศง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ขววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคนา 

TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดในอวตราทททตตทา ดวงนว ขน กองททนรวมนท ขจศงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ขววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ขน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน
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