
ขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค โกลบอล บอนดด

K Global Bond Fund
K-GB

• กองทรนรวมตรสสสรหนช ช
• กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund

• กองทรนรวมทชทเนขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยดจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยดสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองททนเนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM  

Aggregate Bond A (acc) - USD (กองททนหลวก) 

• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75%  ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ

นโยบายกองททน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM  Aggregate Bond A (acc) - USD (

กองททนหลวก)

Bloomberg Ticker: JPAGAAU LX

• กองททนหลวกมทนงลงททนในตราสารหนท นทวทวโลกทททมทอวนดวบความนนาเชชทอถชออยมนในอวนดวบทททสามารถลงททนไดข (Investment 

Grade) ทวทวโลก ไมนนขอยกวนา 67% ของทรวพยยสงนของกองททน และอาจลงททนในสวญญาซช นอขายลนวงหนขา

กองททน K-GB เปลททยนกองททนหลวกเปปนกองททน JPMorgan Funds-Aggregate Bond Fund, Class JPM 

Aggregate Bond A (acc) – USD มทผลบวงควบตว นงแตนววนททท 20 กรกฎาคม 2559 เปปนตขนไป

กลยรทธดในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทนงหววงใหขผลประกอบการเคลชทอนไหวตาม

กองททนหลวก และกองททนหลวกใชขกลยททธยการบรงหารกองททนเชงงรทก (active management)

คทณสามารถศศกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก : http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงททนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในตราสารหนท นทวทวโลก 

• ผมขลงททนทททตของการไดขรวบเงงนปวนผลระหวนางการลงททน

• ผมขลงททนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสมงกวนาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตตทากวนาหทขนไดข 

• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตว นงแตน 3 ปท  ขศ นนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

• ผมขลงททนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนนนอน หรชอรวกษาเงงนตขนใหขอยมนครบ

• ผมขลงททนทททตของการลงททนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคทณภาพดทสภาพคลนองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ

ราคาตตทา เนชทองจากกองททนรวมนท นไมนถมกจตากวดโดยกฎเกณฑยใหขตของลงททนในทรวพยยสงนดวงกลนาวเชนนเดทยวกวบกองททนรวม

ตลาดเงงน

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสชอชท นชวนฉบวบเตปม หรชอสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท นดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองททนหลวกมทนโยบายการลงททนในตราสารหนท นทวทวโลก ซศทงมทอายทเฉลททยตราสารคนอนขขางยาว จศงทตาใหขกองททนมทความเสททยงดขานอวตรา

ดอกเบท นยสมงกวนากองททนตราสารหนท นทททมทอายทเฉลททยตราสารสว นน

• กองททน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund (กองททนหลวก) อาจลงททนในสวญญาซช นอขายลนวงหนขาเพชทอเพงทมประสงทธงภาพ

การบรงหารการลงททน (Efficient Portfolio Management) และเพชทอลดความเสททยง (Hedging) รวมทว นงอาจลงททนในสวญญาซช นอขายลนวง

หนขาแฝง (Structured products) ทตาใหขกองททนนท นมทความเสททยงมากกวนากองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง เนชทองจากใชข

เงงนลงททนในจตานวนทททนขอยกวนาจศงมทกตาไร/ขาดททนสมงกวนาการลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง

• กองททนหลวกอาจลงททนในตราสารหนท นทททมทอวนดวบความนนาเชชทอถชอตตทากวนาอวนดวบทททสามารถลงททนไดข (Non-Investment Grade) และ

ตราสารหนท นทททไมนไดขรวบการจวดอวนดวบความนนาเชชทอถชอ (Unrated Debt Securities) ในสวดสนวนทททจตากวด จศงทตาใหขกองททนมทความเสททยง

มากกวนากองททนตราสารหนท นทททไมนมทการลงททนในตราสารหนท นทททมทอวนดวบความนนาเชชทอถชอตตทา

• กองททนลงททนในสวญญาซช นอขายลนวงหนขาเพชทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา

เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนว นน กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)

• กองททนนท นและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด

วงกฤตการณยทททไมนปกตง ทตาใหขกองททนไมนสามารถนตาเงงนกลวบเขขามาในประเทศซศทงอาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดขรวบชตาระเงงนคนาขายคชน

หนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกตาหนด

• กองททนนท นกระจทกตววในประเทศสหรวฐอเมรงกา ผมขลงททนจศงควรพงจารณาการกระจายความเสททยงของพอรยตการลงททนโดยรวมของตน

เองดขวย

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ
ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (credit risk) ของ กองทรน JPMorgan Funds – 

Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond A (acc) - USD

credit rating ตาม 

international credit 
ตสทสกวสส BBBBBBAA, AAAA

อวนดวบความนนาเชชทอถชอสนวนใหญนของกองททนตตทา สมง

unrated

หมายเหตท : แรเงากรณททททกองททนตนางประเทศลงททนในอวนดวบความนนาเชชทอถชอ (credit rating) นว นนเกงนกวนา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยด (market risk) ของ กองทรน JPMorgan Funds – 

Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond A (acc) - USD

อายทเฉลททยของทรวพยยสงน

ทททลงททน
ตสทสกวสส 3 เดสอน 3 เดสอน ถถง 1 ปช 1 ปช  ถถง 3 ปช 3 ปช  ถถง 5 ปช มสกกวสส 5 ปช

(7.20 ปช )

สมงตตทา

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยด (market risk)

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

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนงนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (high issuer concentration risk)

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

ตตทา สมง

การกระจทกตววลงททนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตท: คตานวณจากผลรวมของนต นาหนวกการลงททนในตราสารของผมขออกตราสารแตนละรายทททกองททนลงททนมากกวนา 10% ของ NAV

ทน ชงหมด/
เกสอบทน ชงหมด

ดรลยพปนปจ ไมสปของกนนบสงสสวน

ตตทา สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หนนวยลงททน : 100.56%

เงงนฝาก

หรชอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก

: 1.97%

อชทน ๆ : -2.53%

  สนดสสวนของประเภททรนพยดสปนทชทลงทรน

หลนกทรนพยดหรสอตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
100.56%JPM AGGREGATE BOND FUND A(ACC)-USD (JPAM) 

1.84%บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB)  (AA-(tha))

0.13%บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563 ทว นงนท น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

กลรสมตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM 

Aggregate Bond A (acc) - USD

22.90%Corporates IG 

22.40%Government 

18.90%Mortgages 

13.20%EMD 

6.80%Non-Corporate Credit 

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563
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หลนกทรนพยดหรสอตรสสสรทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, 

Class JPM Aggregate Bond A (acc) - USD

2.20%Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (Italy) 

2.00%US Treasury (United States) 

1.90%UK Treasury (United Kingdom) 

1.60%China Development Bank (China) 

1.40%Government of China (China) 

1.30%Government of Italy (Italy) 01/07/24 

1.30%Government of Italy (Italy) 01/03/23 

1.20%Government of Japan (Japan) 

1.00%FNMA (United States) 

1.00%Government of France (France) 

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563

สนดสสวนกสรลงทรนแยกตสมประเทศ/ภมมปภสคของกองทรน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class 

JPM Aggregate Bond A (acc) - USD

38.80%United States 

7.90%Italy 

6.40%United Kingdom 

5.80%France 

5.60%Japan 

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563
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นส ชสหนนกกสรลงทรนตสมอนนดนบควสมนสสเชสทอถสอของกองทรนรวมตสสงประเทศ 

GOV/AAA/AAA(tha)

AA/AA(tha)

A/A(tha)

BBB/BBB(tha)

ตตทากวนา BBB

29.10%

15.20%

23.40%

18.90%

13.40%

อวน
ดวบ

เค
รด
งต

ตราสารหนท นตนางประเทศ

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563
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  คสสธรรมเนชยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนว นน 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 คนาใชขจนายอชทนๆ รวมคนาใชขจนาย

เกปบจรงง 0.8025

เกปบจรงง 0.0294 เกปบจรงง 0.0803 เกปบจรงง 0.1000

เกปบจรงง 1.0122

สมงสทดไมนเกงน 3.2100

สมงสทดไมนเกงน 0.2675 สมงสทดไมนเกงน 0.3210

สมงสทดไมนเกงน 1.0700

สมงสทดไมนเกงน 4.0125

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตท : คนาใชขจนายอชทนๆ เปปนขขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสทดของกองททน

คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพงทม ภาษทธทรกงจเฉพาะหรชอภาษทอชทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee) 0.50%3.00%

คนาธรรมเนทยมการรวบซช นอคชนหนนวยลงททน (Back-end Fee) ยกเวขน3.00%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ

คนาธรรมเนทยมอชทนๆ  ตามทททจนายจรงง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซช นอคชนหนนวยลงททนของกองททนตขนทางหรชอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตนอวตราใดจะสมงกวนา
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คสสธรรมเนชยมของกองทรน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond A 

(acc) - USD

(% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

การจวดการ รวมคนาใชขจนาย

0.8000

0.9100

0.0000 0.0000

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจรงง เพดานคนาธรรมเนทยม

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

For MOM_K-GB

หมายเหตท : 

กองททนตนางประเทศคชน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหขกองททน

อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปปนอวตราเรทยกเกปบจรงงลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทว นงนท น สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง

ประเทศไดขจากหนวงสชอชท นชวนของกองททนตนางประเทศ
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนงนการในอดทต มงไดขเปปนสงทงยชนยวนถศงผลการดตาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark)  คสอ ดนชนช Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return 
Gross) Hedged to USD (ตนวชช ชวนดของกองทรนหลนก) โดยมชรสยละเอชยดดนงนช ช  
• ดนชนช Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD  ปรนบดขวยตขนทรนกสร
ปของกนนควสมเสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสสนวณผลตอบแทน ตสมสนดสสวนกสร
ทสสสนญญสปของกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณรขอยละ 75   
• ดนชนช Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD ปรนบดขวยอนตรสแลก
เปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสสนวณผลตอบแทน ตสมสนดสสวนทชทไมสไดขทสสสนญญสปของกนนควสม
เสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณรขอยละ 25

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

2557 2558 2559 2560 2561 2562

0.88%

-4.08%

-2.23%

0.94%

-2.28%

6.05%

-0.99%

0.70%

7.15%

0.65% 1.10%

5.53%

กองททน ดวชนทชท นววดของกองททน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตท : ในปททททกองททนจวดตว นง กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตว นงแตนววนจวดตว นงกองททนจนถศงววนทตาการสทดทขายของปทปฏงทงนนว นน
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ผลการดตาเนงนงานของกองททน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond A (acc) - USD

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

2557 2558 2559 2560 2561 2562

7.46%

0.00%

3.55%

2.46%

-0.58%

8.55%

7.59%

1.02%

3.95%

3.04%

1.76%

8.22%

กองททน ดวชนทชท นววดของกองททน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ

For MOM_K-GB

3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -13.49%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 5.33% ตสอปช

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

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Global Bond Discretionary F/X 
Hedge or Unhedge

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขถ ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขถ ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชท 31 มกรสคม 2563 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช  * 3 ปช  * 5 ปช  * 10 ปช  * ตน ชงแตสจนดตน ชง *YTD

K-GB 1.05 1.93 6.68 2.30 -0.03 N/A 0.101.59

ตววชท นววด 2.17 3.19 8.32 3.60 3.51 N/A 2.872.72

ความผวนผวนของกองททน * 2.14 2.81 2.40 1.90 5.33 N/A 5.231.98

ความผวนผวนของตววชท นววด * 2.75 3.22 2.80 2.33 4.02 N/A 4.112.44

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท

วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองททนรวมเปปนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองททนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจทบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge ณ วนนทชท 31 
มกรสคม 2563
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GB

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

3.39 3.435.13 10.11 1.89 3.11เปอรยเซปนตยไทลยททท 5

2.16 3.192.32 6.73 0.95 1.72เปอรยเซปนตยไทลยททท 25

1.97 2.521.87 5.84 0.40 -0.01เปอรยเซปนตยไทลยททท 50

1.22 0.941.66 5.05 -0.22 -1.01เปอรยเซปนตยไทลยททท 75

0.17 -3.78-0.70 -2.13 -2.47 -1.81เปอรยเซปนตยไทลยททท 95

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

1.12 1.921.39 1.46 3.17 4.43เปอรยเซปนตยไทลยททท 5

1.55 2.121.76 1.69 4.33 5.49เปอรยเซปนตยไทลยททท 25

2.40 2.342.78 2.69 4.45 6.80เปอรยเซปนตยไทลยททท 50

2.90 3.803.31 3.17 4.50 7.68เปอรยเซปนตยไทลยททท 75

3.62 5.984.93 4.77 6.14 8.38เปอรยเซปนตยไทลยททท 95

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรดของกองทรน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM 
Aggregate Bond A (acc) - USD ณ วนนทชท 31 มกรสคม 2563

(%) 
กองทรน 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปช ตน ชงแตสจนดตน ชงYTD
กองททนหลวก 1.07 N/A 8.49 4.15 2.75 4.08 N/A1.55

Benchmark 1.48 N/A 9.01 5.05 3.55 4.16 N/A1.80

หมายเหตท : Benchmark :  ดวชนท Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD  

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปทขศ นนไป จะแสดงเปปนอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คทณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจทบวนไดขททท 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&isin=lu0430493139&inputtype=suggestsele

ctedoneclick
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมนเกงนปทละ 4 ครว นง โดยจนายอวตราสนวนไมนเกงนรข อยละ 100 ของกตาไรสะสมหรชอการเพงทมขศ นนในสงนทรวพยยสททธง

จากการดตาเนงนงานประจตาแตนละงวดบวญชท (พงจารณาจนายททกสง นนเดชอน มท.ค. มง.ย. ก.ย. และ ธ.ค.)

นโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

ครว นงททท ววนปงดสมทดทะเบทยน ววนจนายเงงนปวนผล เงงนปวนผลตนอหนนวย (บาท)

 1 30 มงถทนายน 2557 14 กรกฎาคม 2557  0.10

จนายเงงนปวนผล ทว นงหมดจตานวน 1 ครว นง รวมเปปนเงงน 0.10 บาท

บมจ. ธนาคารทหารไทยผมขดมแลผลประโยชนด

10 เมษายน 2557วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 10,000 ลขานบาท

ไมนกตาหนด

246.14 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 9.9584 บาท/หนนวย

ททกววนทตาการซช นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทตาการซช นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทตาการซช นอ ททกววนทตาการซช นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว นนตตทาของการซช นอครว นงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว นนตตทาของการซช นอครว นงถวดไป

ททกววนทตาการซช นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทตาการซช นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทตาการขายคชน ททกววนทตาการซช นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคนาขว นนตตทาของการขายคชน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลชอขว นนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคชน

(ประกาศ NAV T+2 คชนเงงน T+5 เวลา 10.00 น.)

T+5 คชอ 5 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคชน

คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คทณชทณหวรรณ ขวตตงนานนทย (ผมขจวดการกองททนทางเลชอก), เรงทมบรงหาร 7 พฤศจงกายน 2561

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 27.81%

(กรณทกองททนจวดตว นงไมนถศง 1 ปทจะแสดงคนาตว นงแตนจวดตว นงกองททน)
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ธนาคารกสงกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดย แอนดย เฮขาสย จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวท เมชองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซช นอขายหนนวยลงททน ฟง นโนมทนา จตากวด

บรงษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซช นอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมงโกข  จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทร ป จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรยส (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท น จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ทงสโกข  จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย นายหนขาซช นอขายหนนวยลงททน เซปนทรวล 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 กงมเอปง (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)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททน เมอรยชวทน พารยทเนอรย จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททน เอเชทย เวลทย จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซช นอขายหนนวยลงททน เวปลธย เมจงก จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรงษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททนกสงกรไทย จตากวด

รของเรชยน ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชว นน 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
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนด

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองททนสงวนสงทธงทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรชอเพชทอประโยชนยของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมชองสหรวฐอเมรงกา หรชอผมขทททมทถงทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรงกา หรชอบทคคลซศทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมนในสหรวฐอเมรงกา รวมถศงกองทรวพยยสงนของบทคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรชอ

หขางหทขนสนวนซศทงจวดใหขมทขศ นนและดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทว นงไมนไดขอยมนภายใตขความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงททน

ซศทงผมขลงททนอาจไมนไดขรวบเงงนลงททนคชนเตปมจตานวน

 - ไดขรวบอนทมวตงจวดตว นง และอยมนภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารนางหนวงสชอชท นชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท นมงไดขเปปนการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถศง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสชอชท นชวนของกองททนรวม หรชอ ไดขประกวนราคาหรชอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนว นน

ทว นงนท น บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสชอชท นชวนสนวนสรทปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 31 มกราคม 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดตาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปปนเทปจ

และไมนทตาใหขผมขอชทนสตาควญผงด

15 / 17  K-GB



คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชชทอถชอของตราสารทททลง

ททน (credit rating) ซศทงเปปนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท น โดยพงจารณาจากผลการดตาเนงนงานทททผนานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท น

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นนาลงททน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสทด มทความเสททยงตตทาทททสทดทททจะไมนสามารถชตาระหนท น

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถชอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ

  ชตาระหนท นไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท นไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท นไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวนา

นนาลงททน

ตตทากวนา

BBB

ตตทากวนา

BBB(tha)

ตตทากวนา

Baa

ตตทากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท นไดขตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซศทงขศ นนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน 

ปวจจวยทางการเมชองทว นงในและตนางประเทศ เปปนตขน โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท นย เชนน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขศ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมนกปจะสมงขศ นนดขวย ดวงนว นนราคา

ตราสารหนท นทททออกมากนอนหนขาจะมทการซช นอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสงนทททลงททน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยยทททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขศ นนหรชอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปวจจวยทางการเมชองทว นงในและตนางประเทศ เปปนตขน ซศทงพงจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยยสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารยในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขศ นนกวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนว นน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปปนเครชทองมชอสตาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลนาว ซศทงทตาไดขดวงตนอไปนท น

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบทสวดสนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนชทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขศ นนอยมนกวบดทลยพงนงจของผมขจวดการกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรชอไมน 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนอการดตาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรชอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน

ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนออทตสาหกรรมนว นน กองททนดวง

กลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน

ประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมชอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซช นอขายทรวพยยสงนของกองททน 

โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซช นอทรวพยยสงนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสงนทททกองททนรวมลงททนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยยสงนสททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คชอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซศทงสะทขอนใหขเหปนถศง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคนา 

TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตตทา ดวงนว นน กองททนรวมนท นจศงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว นน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปปนตขน
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