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หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค โกลบอล อปนคนม-A ชนปดรนบซสอช คสนอนตโนมนตป
K Global Income Fund-A(R)
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-GINCOME-A(R)
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมผสม
•กองทรนรวมหนส วยลงทรนประเภท Feeder Fund
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนเนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I
(mth) - USD (hedged) (กองทถนหลวก)
• กองทถนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงมนลงทถนตนางประเทศ
** การขายคคนอวตโนมวตม :
กองทถนจะมทการรวบซค ซอคคนอวตโนมวตมไมนเกมนปท ละ 12 ครวงซ โดยขข ซนอยมกน บว ดถลยพมนมจของบรม ษวทจวดการ โดยผมขลงทถนสามารถดม
รายละเอทยดการรวบซค ซอคคนหนนวยลงทถนอวตโนมวตมไดข ทท Website: www.kasikornasset.com
นโยบายกองทถน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
(กองทถนหลวก)
Bloomberg Ticker: JPMUHID:LX
• กองทถนหลวกลงทถนในตราสารแหนงหนท ซ ตราสารแหนงทถน และหนนวยทรวสตตของทรวสตตเพคทอการลงทถนในอสวงหารม มทรวพยต
(REITs) ทววท โลก โดยเนข นลงทถนในตราสารทททมทการจนายผลตอบแทนสมง ทวงในรม
ซ ปดอกเบท ซยหรค อ เงมนปว นผล
**กองทถน K-GINCOME-A(R) เปลททยนชนมดหนนวยลงทถนของกองทถนหลวกจากกองทถน JPMorgan Investment Funds
– Global Income Fund, Class A (mth)-EUR เปป น JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund,
Class I (mth) - USD (hedged) โดยมทผลตวงแตน
ซ วนว ททท 20 พฤษภาคม 2564 เปป นตข นไป
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนรวมตนางประเทศเพทยงกองทถนเดทยว โดยมถงน หววงใหข ผลประกอบการเคลคทอนไหวตาม
กองทถนหลวก และกองทถนหลวกใชข กลยถทธตการบรม หารกองทถนเชมงรถก (active management)
คถณสามารถศขกษาขข อมมลกองทถนหลวกไดข จาก : http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขททตของการรายไดข สมมทาเสมอจากการลงทถนในตราสารทถนและตราสารหนท ซทววท โลก
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซขงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขข ซนหรค อลดลงจนตมทา
กวนามมลคนาทททลงทถนและทมาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตน
ซ 5 ปท ขข ซนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจมานวนเงมนทททแนนนอน หรค อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคน รบ
K-GINCOME-A(R)
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ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสคอชท ซชวนฉบวบเตปม หรค อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ซดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนหลวกสามารถลงทถนในตราสารทททไมนไดข รวบการจวดอวนดวบความนนาเชคทอถคอ (Unrated securities) และตราสารทททมทอนว ดวบความ
นนาเชคทอถคอตมทากวนาอวนดวบทททสามารถลงทถนไดข (non-investment grade) ในอวตราสนวนทททมากกวนากองทถนรวมทววท ไป ผมขลงทถนอาจมทความ
เสททยงจากการผมดนวดชมาระหนท ซของผมขออกตราสาร ซขงท สนงผลใหข ผข ลม งทถนขาดทถนจากการลงทถนบางสนวนหรค อทวงจม
ซ านวนไดข
• กองทถนหลวกอาจลงทถนในสวญญาซค ซอขายลนวงหนข าเพคทอเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio Management)
ทมาใหข กองทถนมทความเสททยงมากกวนากองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยตอขางอมงโดยตรง เนคทองจากใชข เงมนลงทถนในจมานวนทททนขอยกวนาจขงมท
กมาไร/ขาดทถนสมงกวนาการลงทถนในหลวกทรวพยตอขางอมงโดยตรง
• กองทถนลงทถนในสวญญาซค ซอขายลนวงหนข าเพคทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจมานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงมนลงทถนในตนางประเทศ) ดวงนวนซ กองทถนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองทถนนท ซและกองทถนหลวกลงทถนในตนางประเทศ จขงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงทถนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกมด
วมกฤตการณตททไมนปกตม ทมาใหข กองทถนไมนสามารถนมาเงมนกลวบเขข ามาในประเทศซขงท อาจสนงผลใหข ผมขลงทถนอาจไดข รวบชมาระเงมนคนาขายคคน
หนนวยลงทถนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกมาหนด
• การลงทถนในหนนวยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมตประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงมนลงทถนคคน
มากกวนาหรค อนข อยกวนาเงมนทททไดข ลงทถนไป ทวงนท
ซ ซ ผมขลงทถนควรศขกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมตประกวนชทวมตควบ
หนนวยลงทถนกนอนการตวดสมนใจลงทถน

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ตมทา

ความผวนผวนของ
ผลการดมาเนมนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนขงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตมทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตมทา

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนตนางประเทศไมนมทการเปม ดเผยขข อมมลดวงกลนาว

สมง

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตมทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: กองทถนตนางประเทศไมนมทการเปม ดเผยขข อมมลดวงกลนาว

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตมทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงมนลงทถนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อคทน ๆ : -6.14%
เงมนฝาก
หรค อตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก
: 3.81%

(% NAV)

หนนวยลงทถน : 102.33%

หลนกทรน พยย ทท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
JPMORGAN GLOBAL INCOME FUND CLASS I (MTH) - USD (HEDGED)
(JPAM)
บมจ.ธนาคารกรถงเทพ (BBL) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
102.33%
3.68%
0.13%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ซ ซ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income
Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
RBC RTY Covered Call Note 07/21
UBS RTY Covered Call Note 08/31
BC RTY Covered Call Note 09/21
CITI RTY Covered Call Note 08/21
Prologis

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

K-GINCOME-A(R)
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1.10%
1.00%
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0.50%
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สนดสส วนกสรลงทรนแยกตสมทรน พยย สปนทชทลงทรน (% ของ NAV)ของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global
Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
US High Yield
Global Equity
Preferred Equity
European High Yield
European Equity

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

K-GINCOME-A(R)

26.70%
17.40%
10.10%
7.70%
7.50%
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวซน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

สมงสถดไมนเกมน 4.0125
สมงสถดไมนเกมน 3.2100

สมงสถดไมนเกมน 1.0700 เกปบจรมง 1.1924

เกปบจรมง 1.0700
เกปบจรมง 0.0321

การจวดการ

สมงสถดไมนเกมน 0.2675

เกปบจรมง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนต

สมงสถดไมนเกมน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรมง 0.0100

คนาใชข จนายอคทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตถ : - คนาใชข จาน ยอคทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สถดของกองทถน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรค อภาษทอคทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซค ซอคคนหนนวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
1.50%

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน
คนาธรรมเนทยมอคทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรม ง

หมายเหตถ : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซค ซอคคนหนนวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรค อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD
(hedged)
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
0.80

0.7200

0.70
0.60

0.6000

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรม ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-GINCOME

หมายเหตถ : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรม งลนาสถดทททระบถใน Factsheet กองทถนตนางประเทศ ทวงนท
ซ ซ สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยม
กองทถนตนางประเทศไดข จากหนวงสคอชท ซชวนของกองทถนตนางประเทศ

K-GINCOME-A(R)
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดมาเนมนการในอดทต มมไดข เปป นสมงท ยคนยวนถขงผลการดมาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index
(Total Return Gross) Hedged to USD (40%) / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD
(35%) / ดนชนช Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD (25%) (ตนวชชวช นด
ของกองทรนหลนก) โดยมชรสยละเอชยดดนงนช ช
• ตนวชชวช นดซนทงประกอบดข วยดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)
Hedged to USD รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD รข อยละ 35 / ดนชนช
Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD รข อยละ 25 ปรน บดข วยตข นทรนกสร
ปข องกนนควสมเสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนกสร
ทสสสนญญสปข องกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน ประมสณรข อยละ 75
• ตนวชชวช นดซนทงประกอบดข วยดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)
Hedged to USD รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD รข อยละ 35 / ดนชนช
Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD รข อยละ 25 ปรน บดข วยอนตรสแลก
เปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนทชทไมส ไดข ทสส สนญญสปข องกนนควสม
เสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน ประมสณรข อยละ 25
*กส อนวนนทชท 20 พ.ค. 2564 ใชข ดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return
Gross) Hedged to EUR รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index รข อยละ
35 / ดนชนช Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รข อยละ 25 ปรน บดข วย
ตข นทรนกสรปข องกนนควสมเสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสม
สนดสส วนกสรทสสสนญญสปข องกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณรข อยละ 75 และดนชนช Bloomberg Barclays
US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World
100% Hedged to EUR Net Total Return Index รข อยละ 35 / ดนชนช Bloomberg Barclays Global Credit Index
(Total Return Gross) Hedged to EUR รข อยละ 25 ปรน บดข วยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนน
ทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนทชทไมส ไดข ทสส สนญญสปข องกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน ประมสณรข อยละ 25
และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 20 พ.ค. 2564

K-GINCOME-A(R)
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2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
16.00%

14.34%

12.00%
8.00%

% ตส อปช

11.59%

10.62%

11.38%

10.62%

7.84%

5.87%

4.00%

2.65%

0.00%
-4.00%
-8.00%

-2.00%

-2.44%

2558

2559

-6.72%

2560

-6.20%

2561

กองทถน

2562

2563

ดวชนทชท ซววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดมาเนมนงานตวงแตน
ซ วนว จวดตวงกองทถ
ซ
นจนถขงววนทมาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวซน
กองทถน K-GINCOME-A(R) เสนอขายหนนวยลงทถนตวงแตน
ซ วนว ททท 10 มมถนถ ายน 2558 เปป นตข นไป

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -22.58%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 6.25% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Foreign Investment Allocation
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
K-GINCOME-A(R)
ตววชท ซววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท ซววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

6.85
7.91
4.16
4.88

4.00
5.98
3.79
4.65

6.85
7.91
4.16
4.88

18.89
22.90
5.75
5.75

5.05
9.13
7.39
9.18

4.90
8.75
6.25
7.52

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

3.98
7.54
6.55
7.43

หมายเหตถ : * รข อยละตนอปท
วมธทการคมานวณผลการดมาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดมาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-GINCOME-A(R)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Foreign Investment Allocation ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GINCOME-A(R)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
เปอรต เซปนตตไทลตทท 5

7.07

11.00

37.38

12.50

13.21

10.36

เปอรต เซปนตตไทลตทท 25

4.79

7.50

23.87

7.87

7.20

8.41

เปอรต เซปนตตไทลตทท 50

3.97

6.03

15.91

5.13

4.77

4.67

เปอรต เซปนตตไทลตทท 75

2.22

3.03

11.57

4.01

3.64

2.69

เปอรต เซปนตตไทลตทท 95

0.42

0.23

6.16

1.54

1.57

1.35

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรต เซปนตตไทลตทท 5

1.50

1.67

2.27

5.74

5.55

9.22

เปอรต เซปนตตไทลตทท 25

4.09

4.31

4.85

8.64

7.65

10.17

เปอรต เซปนตตไทลตทท 50

5.79

6.53

6.66

10.10

8.31

13.00

เปอรต เซปนตตไทลตทท 75

8.90

10.41

11.39

12.43

10.42

14.04

เปอรต เซปนตตไทลตทท 95

14.43

18.93

17.91

17.67

15.27

14.52

K-GINCOME-A(R)
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ.ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

10 มมถนถ ายน 2558
ไมนกมาหนด
30,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
4,682.57 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
12.6715 บาท/หนนวย
ซสทถอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทมาการซค ซอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทถนกววทมนาทมการซค
าการซคซอ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทถกน.ววนทมาการซค ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตม
ซ ทาของการซค ซอครวงซ แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตม
ซ ทาของการซค ซอครวงซ ถวดไป
ทถกววนทมาการซค ซอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววทถนกทมววานการขายคค
ทมาการซค ซอขาย
ทถกน.
ววนทมาการซค ซอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนตม
ซ ทาของการขายคคน
ยอดคงเหลคอขวนตม
ซ ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายคคน

T+4 คคอ 4 ววนทมาการหลวงจากววนทมารายการขายคคน
(ประกาศNAV T+2 คคนเงมน T+4 เวลา 10.00 น.เปป นตข นไป)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยตสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-GINCOME-A(R)

คถณชถณหวรรณ ขวตตมนานนทต (ผมขจดว การกองทถนทางเลคอก), เรมท มบรม หาร 7 พฤศจมกายน 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 133.99%
(กรณทกองทถนจวดตว ซงไมนถงข 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ซ จดว ตวงกองทถ
ซ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-GINCOME-A(R)

ธนาคารกสมกรไทย จมากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จมากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดต แอนดต เฮข าสต จมากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมคองไทยประกวนชทวมต จมากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยตนายหนข าซค ซอขายหนนวยลงทถน ฟมนโนมทนา จมากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยตนายหนข าซค ซอขายหนนวยลงทถน โรโบเวลธต จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต กรถงไทย ซทมมโกข จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต กรถงศรท จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต กสมกรไทย จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เกทยรตมนาคมนภวทร จมากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต โกลเบลปก จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ควนทรทท กรถรป จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เคจทไอ (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เคททบทเอสทท จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ดทบทเอส วมคเคอรต ส (ประเทศไทย) จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ทรท นทตท ซ จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ทมสโกข จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ไทยพาณมชยต จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ธนชาต จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต โนมมระ พวฒนสมน จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต บววหลวง จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ฟมนวนซนา จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ฟมนวนเซทย ไซรวส จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ฟมลลมป (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เมยตแบงกต กมมเอปง (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เมอรต ชนวท พารต ทเนอรต จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ยมโอบท เคยตเฮทยน (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต แลนดต แอนดต เฮาสต จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต หยวนตข า (ประเทศไทย) จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต อารต เอชบท (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เอเซทย พลวส จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต เออทซท จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ไอ วท โกลบอล จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ไอรนา จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยตจดว การกองทถน เมอรต ชนวท พารต ทเนอรต จมากวด
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บรม ษวทหลวกทรวพยตจดว การกองทถน เอเชทย เวลทต จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยตนายหนข าซค ซอขายหนนวยลงทถน เวปลธต เมจมก จมากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยตจดว การกองทถนกสมกรไทย จมากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทต : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
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กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรค อเพคทอประโยชนตของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมคองสหรวฐอเมรม กา หรค อผมขททมทถมทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรม กา หรค อบถคคลซขงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรม กา รวมถขงกองทรวพยตสนม ของบถคคลดวงกลนาวและบรม ษวทหรค อ
หข างหถขนสนวนซขงท จวดใหข มทขข ซนและดมาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงไมน
ซ ไดข อยมภน ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซขงท ผมขลงทถนอาจไมนไดข รวบเงมนลงทถนคคนเตปมจมานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงซ และอยมภน ายใตข การกมากวบดมแลของสมานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสคอชท ซชวนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนท ซมมไดข เปป นการแสดงวนาสมานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถขง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสคอชท ซชวนของกองทถนรวม หรค อ ไดข ประกวนราคาหรค อผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวซน
ทวงนท
ซ ซ บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสคอชท ซชวนสนวนสรถปขข อมมลสมาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดมาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปป นเทปจ
และไมนทมาใหข ผข อม คทนสมาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชคทอถคอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซขงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชมาระหนท ซ โดยพมจารณาจากผลการดมาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ซ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงทถน

ระดวบทททตมทากวนา
นนาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชมาระหนท ซไดข ตามกมาหนด

ตมทากวนา
BBB

ตมทากวนา
BBB(tha)

ตมทากวนา
Baa

ตมทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชมาระหนท ซไดข ตามกมาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตมทาทททสดถ ทททจะไมนสามารถชมาระหนท ซ
ไดข ตามกมาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถคอวนามทความเสททยงตมทามากทททจะไมนสามารถ
ชมาระหนท ซไดข ตามกมาหนด
ความเสททยงตมทาทททจะไมนสามารถชมาระหนท ซไดข ตามกมาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซขงท ขข ซนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมคองทวงในและตน
ซ
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ซย เชนน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขข ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมนกปจะสมงขข ซนดข วย ดวงนวซนราคา
ตราสารหนท ซทททออกมากนอนหนข าจะมทการซค ซอขายในระดวบราคาทททตมทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยตสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตมทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยตททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขข ซนหรค อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมคองทวงในและตน
ซ
างประเทศ เปป นตข น ซขงท พมจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยตสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารต ในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทมากมาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขปงและขายทมากมาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขข ซนกวนาเดมมดข วยเชนนกวน ดวงนวซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปป นเครคท องมคอสมาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลนาว ซขงท ทมาไดข ดงว ตนอไปนท ซ
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนคทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขข ซนอยมกน บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรค อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตถการณตททสงน ผลกระทบตนอการดมาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรค อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทถนอาจมทผลการดมาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตถการณตททสงน ผลกระทบตนออถตสาหกรรมนวซน กองทถนดวง
กลนาวอาจมทผลการดมาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตถการณตททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมคอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตข น กองทถนดวงกลนาวอาจมทผลการดมาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซค ซอขายทรวพยตสนม ของกองทถน
โดยคมานวณจากมมลคนาทททตมทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซค ซอทรวพยตสนม กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยตสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยตสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คคอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซขงท สะทข อนใหข เหปนถขง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองทถนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองทถนรวมมทคาน
TE ตมทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตมทา ดวงนวซน กองทถนรวมนท ซจขงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค โกลบอล อปนคนม-A ชนปดสะสมมมลคส ส
K Global Income Fund-A(A)
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-GINCOME-A(A)
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมผสม
•กองทรนรวมหนส วยลงทรนประเภท Feeder Fund
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนเนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I
(mth) - USD (hedged) (กองทถนหลวก)
• กองทถนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงมนลงทถนตนางประเทศ
• กองทถน K-GINCOME-A(A) เสนอขายหนนวยลงทถนตวงแตน
ต วนว ททท 15 ธวนวาคม 2560 เปป นตข นไป
นโยบายกองทถน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
(กองทถนหลวก)
Bloomberg Ticker: JPMUHID:LX
• กองทถนหลวกลงทถนในตราสารแหนงหนท ต ตราสารแหนงทถน และหนนวยทรวสตตของทรวสตตเพพทอการลงทถนในอสวงหารม มทรวพยต
(REITs) ทววท โลก โดยเนข นลงทถนในตราสารทททมทการจนายผลตอบแทนสมง ทวงในรม
ต ปดอกเบท ตยหรพ อ เงมนปว นผล
**กองทถน K-GINCOME-A(A) เปลททยนชนมดหนนวยลงทถนของกองทถนหลวกจากกองทถน JPMorgan Investment Funds
– Global Income Fund, Class A (mth)-EUR เปป น JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund,
Class I (mth) - USD (hedged) โดยมทผลตวงแตน
ต วนว ททท 20 พฤษภาคม 2564 เปป นตข นไป
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนรวมตนางประเทศเพทยงกองทถนเดทยว โดยมถงน หววงใหข ผลประกอบการเคลพทอนไหวตาม
กองทถนหลวก และกองทถนหลวกใชข กลยถทธตการบรม หารกองทถนเชมงรถก (active management)
คถณสามารถศศกษาขข อมมลกองทถนหลวกไดข จาก :
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-global-income-i-mth-usd-hedged-lu2293733585
#

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขททตของการลงทถนในตราสารทถนและตราสารหนท ตทววท โลกเพพทอการเตมบโตของเงมนทถนในระยะยาว
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซศงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขศ ตนหรพ อลดลงจนตตทา
กวนามมลคนาทททลงทถนและทตาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตน
ต 5 ปท ขศ ตนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงมนทททแนนนอน หรพ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคน รบ
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ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท ตชวนฉบวบเตปม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ตดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนหลวกสามารถลงทถนในตราสารทททไมนไดข รวบการจวดอวนดวบความนนาเชพทอถพอ (Unrated securities) และตราสารทททมทอนว ดวบความ
นนาเชพทอถพอตตทากวนาอวนดวบทททสามารถลงทถนไดข (non-investment grade) ในอวตราสนวนทททมากกวนากองทถนรวมทววท ไป ผมขลงทถนอาจมทความ
เสททยงจากการผมดนวดชตาระหนท ตของผมขออกตราสาร ซศงท สนงผลใหข ผข ลม งทถนขาดทถนจากการลงทถนบางสนวนหรพ อทวงจต
ต านวนไดข
• กองทถนหลวกอาจลงทถนในสวญญาซพ ตอขายลนวงหนข าเพพทอเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio Management)
ทตาใหข กองทถนมทความเสททยงมากกวนากองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยตอขางอมงโดยตรง เนพทองจากใชข เงมนลงทถนในจตานวนทททนขอยกวนาจศงมท
กตาไร/ขาดทถนสมงกวนาการลงทถนในหลวกทรวพยตอขางอมงโดยตรง
• กองทถนลงทถนในสวญญาซพ ตอขายลนวงหนข าเพพทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงมนลงทถนในตนางประเทศ) ดวงนวนต กองทถนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองทถนนท ตและกองทถนหลวกลงทถนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงทถนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกมด
วมกฤตการณตททไมนปกตม ทตาใหข กองทถนไมนสามารถนตาเงมนกลวบเขข ามาในประเทศซศงท อาจสนงผลใหข ผมขลงทถนอาจไดข รวบชตาระเงมนคนาขายคพน
หนนวยลงทถนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกตาหนด
• การลงทถนในหนนวยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมตประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงมนลงทถนคพน
มากกวนาหรพ อนข อยกวนาเงมนทททไดข ลงทถนไป ทวงนท
ต ต ผมขลงทถนควรศศกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมตประกวนชทวมตควบ
หนนวยลงทถนกนอนการตวดสมนใจลงทถน

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ตตทา

ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนมนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนศงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนตนางประเทศไมนมทการเปม ดเผยขข อมมลดวงกลนาว

สมง

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: กองทถนตนางประเทศไมนมทการเปม ดเผยขข อมมลดวงกลนาว

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงมนลงทถนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อพทน ๆ : -6.14%
เงมนฝาก
หรพ อตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก
: 3.81%

(% NAV)

หนนวยลงทถน : 102.33%

หลนกทรน พยย ทท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
JPMORGAN GLOBAL INCOME FUND CLASS I (MTH) - USD (HEDGED)
(JPAM)
บมจ.ธนาคารกรถงเทพ (BBL) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
102.33%
3.68%
0.13%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ต ต คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income
Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
RBC RTY Covered Call Note 07/21
UBS RTY Covered Call Note 08/31
BC RTY Covered Call Note 09/21
CITI RTY Covered Call Note 08/21
Prologis

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

K-GINCOME-A(A)

1.10%
1.10%
1.00%
1.00%
0.50%

6 / 17

สนดสส วนกสรลงทรนแยกตสมทรน พยย สปนทชทลงทรน (% ของ NAV)ของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global
Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
US High Yield
Global Equity
Preferred Equity
European High Yield
European Equity

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

K-GINCOME-A(A)

26.70%
17.40%
10.10%
7.70%
7.50%
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวตน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

สมงสถดไมนเกมน 4.0125
สมงสถดไมนเกมน 3.2100

สมงสถดไมนเกมน 1.0700 เกปบจรมง 1.1924

เกปบจรมง 1.0700
เกปบจรมง 0.0321

การจวดการ

สมงสถดไมนเกมน 0.2675

เกปบจรมง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนต

สมงสถดไมนเกมน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรมง 0.0100

คนาใชข จนายอพทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตถ : - คนาใชข จาน ยอพทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สถดของกองทถน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซพ ตอคพนหนนวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
1.50%

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน
คนาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรม ง

หมายเหตถ : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซพ ตอคพนหนนวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรพ อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD
(hedged)
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
0.80

0.7200

0.70
0.60

0.6000

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรม ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-GINCOME

หมายเหตถ : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรม งลนาสถดทททระบถใน Factsheet กองทถนตนางประเทศ ทวงนท
ต ต สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยม
กองทถนตนางประเทศไดข จากหนวงสพอชท ตชวนของกองทถนตนางประเทศ
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนมนการในอดทต มมไดข เปป นสมงท ยพนยวนถศงผลการดตาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช Bloomberg Barclays US
High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD (40%) / ดนชนช MSCI World Index (Total
Return Net) Hedged to USD (35%) / ดนชนช Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)
Hedged to USD (25%) (ตนวชชวช นดของกองทรนหลนก) โดยมชรสยละเอชยดดนงนช ช
• ตนวชชวช นดซนทงประกอบดข วยดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)
Hedged to USD รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD รข อยละ 35 / ดนชนช
Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD รข อยละ 25 ปรน บดข วยตข นทรนกสร
ปข องกนนควสมเสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนกสร
ทสสสนญญสปข องกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน ประมสณรข อยละ 75
• ตนวชชวช นดซนทงประกอบดข วยดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)
Hedged to USD รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD รข อยละ 35 / ดนชนช
Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD รข อยละ 25 ปรน บดข วยอนตรสแลก
เปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนทชทไมส ไดข ทสส สนญญสปข องกนนควสม
เสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน ประมสณรข อยละ 25
*กส อนวนนทชท 20 พ.ค. 2564 ใชข ดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return
Gross) Hedged to EUR รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index รข อยละ
35 / ดนชนช Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รข อยละ 25 ปรน บดข วย
ตข นทรนกสรปข องกนนควสมเสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสม
สนดสส วนกสรทสสสนญญสปข องกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณรข อยละ 75 และดนชนช Bloomberg Barclays
US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World
100% Hedged to EUR Net Total Return Index รข อยละ 35 / ดนชนช Bloomberg Barclays Global Credit Index
(Total Return Gross) Hedged to EUR รข อยละ 25 ปรน บดข วยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนน
ทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนทชทไมส ไดข ทสส สนญญสปข องกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน ประมสณรข อยละ 25
และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 20 พ.ค. 2564

K-GINCOME-A(A)
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2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
16.00%

14.34%

12.00%

11.38%

10.63%

% ตส อปช

8.00%
4.00%
0.00%

2.65%

0.82%

0.67%

-4.00%
-8.00%

-6.72%

2560

-6.20%
2561

2562

กองทถน

2563

ดวชนทชท ตววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดตาเนมนงานตวงแตน
ต วนว จวดตวงกองทถ
ต
นจนถศงววนทตาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวตน
กองทถน K-GINCOME-A(A) เสนอขายหนนวยลงทถนตวงแตน
ต วนว ททท 15 ธวนวาคม 2560 เปป นตข นไป

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -22.58%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 7.04% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Foreign Investment Allocation
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
K-GINCOME-A(A)
ตววชท ตววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท ตววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

6.82
7.91
4.31
4.88

4.01
5.98
4.14
4.65

6.82
7.91
4.31
4.88

18.86
22.90
5.78
5.75

5.04
9.13
7.37
9.18

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

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

3.76
7.70
7.04
8.66

ววนจวดตวงหรพ
ต อววนเรมท มเสนอขายชนมดหนนวยลงทถน K-GINCOME-A(A) คพอ ววนททท 15 ธวนวาคม 2560
หมายเหตถ : * รข อยละตนอปท
วมธทการคตานวณผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-GINCOME-A(A)

11 / 17

ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Foreign Investment Allocation ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GINCOME-A(A)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
เปอรต เซปนตตไทลตทท 5

7.07

11.00

37.38

12.50

13.21

10.36

เปอรต เซปนตตไทลตทท 25

4.79

7.50

23.87

7.87

7.20

8.41

เปอรต เซปนตตไทลตทท 50

3.97

6.03

15.91

5.13

4.77

4.67

เปอรต เซปนตตไทลตทท 75

2.22

3.03

11.57

4.01

3.64

2.69

เปอรต เซปนตตไทลตทท 95

0.42

0.23

6.16

1.54

1.57

1.35

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรต เซปนตตไทลตทท 5

1.50

1.67

2.27

5.74

5.55

9.22

เปอรต เซปนตตไทลตทท 25

4.09

4.31

4.85

8.64

7.65

10.17

เปอรต เซปนตตไทลตทท 50

5.79

6.53

6.66

10.10

8.31

13.00

เปอรต เซปนตตไทลตทท 75

8.90

10.41

11.39

12.43

10.42

14.04

เปอรต เซปนตตไทลตทท 95

14.43

18.93

17.91

17.67

15.27

14.52

K-GINCOME-A(A)
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ.ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

10 มมถนถ ายน 2558
ไมนกตาหนด
30,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
3,917.79 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
12.6683 บาท/หนนวย
ซสทถอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทตาการซพ ตอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทถนกววทตนาทตการซพ
าการซพตอ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทถกน.ววนทตาการซพ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตต
ต ทาของการซพ ตอครวงต แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตต
ต ทาของการซพ ตอครวงต ถวดไป
ทถกววนทตาการซพ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววทถนกทตววานการขายคพ
ทตาการซพ ตอขาย
ทถกน.
ววนทตาการซพ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนตต
ต ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตต
ต ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายคพน

T+4 คพอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคพน
(ประกาศNAV T+2 คพนเงมน T+4 เวลา 10.00 น.เปป นตข นไป)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยตสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-GINCOME-A(A)

คถณชถณหวรรณ ขวตตมนานนทต (ผมขจดว การกองทถนทางเลพอก), เรมท มบรม หาร 7 พฤศจมกายน 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 133.99%
(กรณทกองทถนจวดตว ตงไมนถงศ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ต จดว ตวงกองทถ
ต
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-GINCOME-A(A)

ธนาคารกสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดต แอนดต เฮข าสต จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน) เพพทอลมกคข ายมนมตลมงคต
บรม ษวท หลวกทรวพยตนายหนข าซพ ตอขายหนนวยลงทถน ฟมนโนมทนา จตากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยตนายหนข าซพ ตอขายหนนวยลงทถน โรโบเวลธต จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต กรถงไทย ซทมมโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต กรถงศรท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต กสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เกทยรตมนาคมนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต โกลเบลปก จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ควนทรทท กรถรป จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ดทบทเอส วมคเคอรต ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ทรท นทตท ต จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ทมสโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ไทยพาณมชยต จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต โนมมระ พวฒนสมน จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ฟมนวนซนา จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ฟมนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ฟมลลมป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เมยตแบงกต กมมเอปง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เมอรต ชนวท พารต ทเนอรต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ยมโอบท เคยตเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต แลนดต แอนดต เฮาสต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต อารต เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เอเซทย พลวส จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ไอรนา จตากวด (มหาชน)
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บรม ษวทหลวกทรวพยตจดว การกองทถน เมอรต ชนวท พารต ทเนอรต จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยตจดว การกองทถน เอเชทย เวลทต จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยตนายหนข าซพ ตอขายหนนวยลงทถน เวปลธต เมจมก จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยตจดว การกองทถนกสมกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวตน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทต : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกนอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนตไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรพ อเพพทอประโยชนตของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมพองสหรวฐอเมรม กา หรพ อผมขททมทถมทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรม กา หรพ อบถคคลซศงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรม กา รวมถศงกองทรวพยตสนม ของบถคคลดวงกลนาวและบรม ษวทหรพ อ
หข างหถขนสนวนซศงท จวดใหข มทขศ ตนและดตาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงไมน
ต ไดข อยมภน ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซศงท ผมขลงทถนอาจไมนไดข รวบเงมนลงทถนคพนเตปมจตานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงต และอยมภน ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสพอชท ตชวนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนท ตมมไดข เปป นการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถศง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท ตชวนของกองทถนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวตน
ทวงนท
ต ต บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท ตชวนสนวนสรถปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดตาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปป นเทปจ
และไมนทตาใหข ผข อม พทนสตาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซศงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ต โดยพมจารณาจากผลการดตาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงทถน

ระดวบทททตตทากวนา
นนาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตตทาทททสดถ ทททจะไมนสามารถชตาระหนท ต
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถพอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ตยซศงท ขศ ตนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท ตจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ตย เชนน หากอวตราดอกเบท ตยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขศ ตน อวตราดอกเบท ตยของตราสารหนท ตทททออกใหมนกปจะสมงขศ ตนดข วย ดวงนวตนราคา
ตราสารหนท ตทททออกมากนอนหนข าจะมทการซพ ตอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยตสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยตททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขศ ตนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปป นตข น ซศงท พมจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยตสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารต ในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขศ ตนกวนาเดมมดข วยเชนนกวน ดวงนวตน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปป นเครพท องมพอสตาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลนาว ซศงท ทตาไดข ดงว ตนอไปนท ต
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขศ ตนอยมกน บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกมดเหตถการณตททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทถนอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกมดเหตถการณตททสงน ผลกระทบตนออถตสาหกรรมนวตน กองทถนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกมดเหตถการณตททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมพอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตข น กองทถนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซพ ตอขายทรวพยตสนม ของกองทถน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซพ ตอทรวพยตสนม กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยตสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยตสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ตววด ซศงท สะทข อนใหข เหปนถศง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ตววดของกองทถนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองทถนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดในอวตราทททตตทา ดวงนวตน กองทถนรวมนท ตจศงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ตววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวตน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค โกลบอล อปนคนม ชนปดเพสพอกสรออม
K Global Income Fund-SSF
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-GINCOME-SSF
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมผสม
•กองทรนรวมเพสพอกสรออม (SSF)
•กองทรนรวมหนส วยลงทรนประเภท Feeder Fund
• กองทรนรวมทชพเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชพยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชพลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนเนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I
(mth) - USD (hedged) (กองทถนหลวก)
• กองทถนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงมนลงทถนตนางประเทศ
• กองทถน K-GINCOME-SSF เสนอขายหนนวยลงทถนตวงแตน
ต วนว ททท 11 พฤษภาคม 2563 เปป นตข นไป
นโยบายกองทถน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
(กองทถนหลวก)
Bloomberg Ticker: JPMUHID:LX
• กองทถนหลวกลงทถนในตราสารแหนงหนท ต ตราสารแหนงทถน และหนนวยทรวสตตของทรวสตตเพพทอการลงทถนในอสวงหารม มทรวพยต
(REITs) ทววท โลก โดยเนข นลงทถนในตราสารทททมทการจนายผลตอบแทนสมง ทวงในรม
ต ปดอกเบท ตยหรพ อ เงมนปว นผล
**กองทถน K-GINCOME-SSF เปลททยนชนมดหนนวยลงทถนของกองทถนหลวกจากกองทถน JPMorgan Investment Funds
– Global Income Fund, Class A (mth)-EUR เปป น JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund,
Class I (mth) - USD (hedged) โดยมทผลตวงแตน
ต วนว ททท 20 พฤษภาคม 2564 เปป นตข นไป
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนรวมตนางประเทศเพทยงกองทถนเดทยว โดยมถงน หววงใหข ผลประกอบการเคลพทอนไหวตาม
กองทถนหลวก และกองทถนหลวกใชข กลยถทธตการบรม หารกองทถนเชมงรถก (active management)
คถณสามารถศศกษาขข อมมลกองทถนหลวกไดข จาก :
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-global-income-i-mth-usd-hedged-lu2293733585
#

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขททตของการลงทถนในตราสารทถนและตราสารหนท ตทววท โลกเพพทอการเตมบโตของเงมนทถนในระยะยาว
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซศงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขศ ตนหรพ อลดลงจนตตทา
กวนามมลคนาทททลงทถนและทตาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททตของการออมเงมนระยะยาวและไดข รวบสมทธมประโยชนตทางภาษท รวมทวงไดข
ต รวบผลตอบแทนสมตทาเสมอจากเงมน
ปว นผล
• ผมขลงทถนทททสามารถยอมรวบเงพทอนไขเกททยวกวบระยะเวลาในการลงทถนไดข ซศงท กปคพอ เมพทอลงทถนแลข วตข องถพอหนนวยลงทถนไวข ไมน
นข อยกวนา 10 ปท นบว ตวงแตน
ต วนว ทททซพ ตอหนนวยลงทถน
K-GINCOME-SSF
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กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงมนทททแนนนอน หรพ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชพยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท ตชวนฉบวบเตปม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ตดทพอ

K-GINCOME-SSF
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชพสสส คนญ
• กองทถนหลวกสามารถลงทถนในตราสารทททไมนไดข รวบการจวดอวนดวบความนนาเชพทอถพอ (Unrated securities) และตราสารทททมทอนว ดวบความ
นนาเชพทอถพอตตทากวนาอวนดวบทททสามารถลงทถนไดข (non-investment grade) ในอวตราสนวนทททมากกวนากองทถนรวมทววท ไป ผมขลงทถนอาจมทความ
เสททยงจากการผมดนวดชตาระหนท ตของผมขออกตราสาร ซศงท สนงผลใหข ผข ลม งทถนขาดทถนจากการลงทถนบางสนวนหรพ อทวงจต
ต านวนไดข
• กองทถนหลวกอาจลงทถนในสวญญาซพ ตอขายลนวงหนข าเพพทอเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio Management)
ทตาใหข กองทถนมทความเสททยงมากกวนากองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยตอขางอมงโดยตรง เนพทองจากใชข เงมนลงทถนในจตานวนทททนขอยกวนาจศงมท
กตาไร/ขาดทถนสมงกวนาการลงทถนในหลวกทรวพยตอขางอมงโดยตรง
• กองทถนลงทถนในสวญญาซพ ตอขายลนวงหนข าเพพทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงมนลงทถนในตนางประเทศ) ดวงนวนต กองทถนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองทถนนท ตและกองทถนหลวกลงทถนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงทถนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกมด
วมกฤตการณตททไมนปกตม ทตาใหข กองทถนไมนสามารถนตาเงมนกลวบเขข ามาในประเทศซศงท อาจสนงผลใหข ผมขลงทถนอาจไดข รวบชตาระเงมนคนาขายคพน
หนนวยลงทถนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกตาหนด
• ผมขลงทถนควรศศกษาขข อมมลเกททยวกวบสมทธมประโยชนตทางภาษท ททระบถไวข ในคมมน พอการลงทถนในกองทถนรวมเพพทอการออม
• ผมขถพอหนนวยลงทถนของกองทถนจะไมนไดข รวบสมทธมประโยชนตทางภาษท หากไมนปฏมบตว มตามเงพทอนไขการลงทถนและจะตข องคพนสมทธมประโยชนต
ทางภาษท ททเคยไดข รวบ พรข อมเงมนเพมทมตามมาตรา 27 แหนงประมวลรวษฎากร
• ผมขถพอหนนวยลงทถนชนมดเพพทอการออม (K-GINCOME-SSF) จะไมนสามารถนตาหนนวยลงทถนของกองทถนไปจตาหนนาย จนาย โอน จตานตา
หรพ อนตาไปเปป นประกวนไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชพยงของกองทรนรวม

K-GINCOME-SSF
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ปน จจนยควสมเสชพยงทชพสสส คนญ
ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ตตทา

ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนมนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนศงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนตนางประเทศไมนมทการเปม ดเผยขข อมมลดวงกลนาว

สมง

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชพง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: กองทถนตนางประเทศไมนมทการเปม ดเผยขข อมมลดวงกลนาว

ควสมเสชพยงจสกกสรเปลชพยนแปลงของอนตรสแลกเปลชพยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงมนลงทถนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ช www.kasikornasset.com

K-GINCOME-SSF
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชพลงทรน
อพทน ๆ : -6.14%
เงมนฝาก
หรพ อตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก
: 3.81%

(% NAV)

หนนวยลงทถน : 102.33%

หลนกทรน พยย ทพ มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
JPMORGAN GLOBAL INCOME FUND CLASS I (MTH) - USD (HEDGED)
(JPAM)
บมจ.ธนาคารกรถงเทพ (BBL) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
102.33%
3.68%
0.13%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ต ต คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทชพมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income
Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
RBC RTY Covered Call Note 07/21
UBS RTY Covered Call Note 08/31
BC RTY Covered Call Note 09/21
CITI RTY Covered Call Note 08/21
Prologis

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

K-GINCOME-SSF
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สนดสส วนกสรลงทรนแยกตสมทรน พยย สปนทชพลงทรน (% ของ NAV)ของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global
Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
US High Yield
Global Equity
Preferred Equity
European High Yield
European Equity

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

K-GINCOME-SSF
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7.50%
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวตน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจสกกองทรน
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

สมงสถดไมนเกมน 4.0125
สมงสถดไมนเกมน 3.2100

สมงสถดไมนเกมน 1.0700 เกปบจรมง 1.1924

เกปบจรมง 1.0700
เกปบจรมง 0.0321

การจวดการ

สมงสถดไมนเกมน 0.2675

เกปบจรมง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนต

สมงสถดไมนเกมน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรมง 0.0100

คนาใชข จนายอพทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตถ : - คนาใชข จาน ยอพทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สถดของกองทถน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซพ ตอคพนหนนวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
ยกเวข น

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน
คนาธรรมเนทยมอพทนๆ

ไมนมท

ไมนมท

ตามทททจาน ยจรม ง

หมายเหตถ : - คนาปรวบกรณทขายคพนกนอนระยะเวลาถพอครองทททกตาหนด (Exit Fee) :
สตาหรวบกรณทถพอครองตตทากวนา 1 ปท : เรท ยกเกปบอวตรา 1.50% ของมมลคนาหนนวยลงทถน (ปว จจถบนว ยกเวข นไมนเรท ยกเกปบตวงแตน
ต วนว ททท 1 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2564)
สตาหรวบกรณทถพอครองตวงแตน
ต 1 ปท ขศ ตนไป : ไมนเรท ยกเกปบคนาปรวบ
- คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
กรณทเปป นการสวบเปลททยนไปยวง SSF ภายในบลจ.กสมกรไทย : ปว จจถบนว ไมนเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทสบว เปลททยนไปบลจ.อพทน : เรท ยกเกปบอวตรา 1.00% ของมมลคนาหนนวยลงทถนของววนทตาการลนาสถดกนอนววนทตารายการสวบเปลททยนหนนวยลงทถน (ตวงแตน
ต วนว ททท 15 มท.ค. 2564
เปป นตข นไป)
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คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD
(hedged)
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจสกกองทรน
0.80

0.7200

0.70
0.60

0.6000

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรม ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-GINCOME

หมายเหตถ : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรม งลนาสถดทททระบถใน Factsheet กองทถนตนางประเทศ ทวงนท
ต ต สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยม
กองทถนตนางประเทศไดข จากหนวงสพอชท ตชวนของกองทถนตนางประเทศ
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนมนการในอดทต มมไดข เปป นสมงท ยพนยวนถศงผลการดตาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index
(Total Return Gross) Hedged to USD (40%) / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD
(35%) / ดนชนช Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD (25%) (ตนวชชวช นด
ของกองทรนหลนก) โดยมชรสยละเอชยดดนงนช ช
• ตนวชชวช นดซนพงประกอบดข วยดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)
Hedged to USD รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD รข อยละ 35 / ดนชนช
Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD รข อยละ 25 ปรน บดข วยตข นทรนกสร
ปข องกนนควสมเสชพยงอนตรสแลกเปลชพยน เพสพอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชพคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนกสร
ทสสสนญญสปข องกนนควสมเสชพยงดข สนอนตรสแลกเปลชพยน ประมสณรข อยละ 75
• ตนวชชวช นดซนพงประกอบดข วยดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)
Hedged to USD รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD รข อยละ 35 / ดนชนช
Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD รข อยละ 25 ปรน บดข วยอนตรสแลก
เปลชพยนเพสพอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชพคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนทชพไมส ไดข ทสส สนญญสปข องกนนควสม
เสชพยงดข สนอนตรสแลกเปลชพยน ประมสณรข อยละ 25
*กส อนวนนทชพ 20 พ.ค. 2564 ใชข ดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return
Gross) Hedged to EUR รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index รข อยละ
35 / ดนชนช Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รข อยละ 25 ปรน บดข วย
ตข นทรนกสรปข องกนนควสมเสชพยงอนตรสแลกเปลชพยน เพสพอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชพคสส นวณผลตอบแทน ตสม
สนดสส วนกสรทสสสนญญสปข องกนนควสมเสชพยงดข สนอนตรสแลกเปลชพยนประมสณรข อยละ 75 และดนชนช Bloomberg Barclays
US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World
100% Hedged to EUR Net Total Return Index รข อยละ 35 / ดนชนช Bloomberg Barclays Global Credit Index
(Total Return Gross) Hedged to EUR รข อยละ 25 ปรน บดข วยอนตรสแลกเปลชพยนเพสพอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนน
ทชพคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนทชพไมส ไดข ทสส สนญญสปข องกนนควสมเสชพยงดข สนอนตรสแลกเปลชพยน ประมสณรข อยละ 25
และไดข เชสพอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชพ 20 พ.ค. 2564

K-GINCOME-SSF

10 / 17

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
19.57%

20.00%
15.22%

16.00%

% ตส อปช

12.00%
8.00%
4.00%
0.00%

2563

กองทถน

ดวชนทชท ตววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดตาเนมนงานตวงแตน
ต วนว จวดตวงกองทถ
ต
นจนถศงววนทตาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวตน
K-GINCOME-SSF เสนอขายตวงแตน
ต วนว ททท 11 พฤษภาคม 2563

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -3.44%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชพเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 6.43% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชพเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสพอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Foreign Investment Allocation
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชพ 30 มปถรนสยน 2564
K-GINCOME-SSF
ตววชท ตววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท ตววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

6.84
7.91
4.30
4.88

3.98
5.98
4.14
4.65

6.84
7.91
4.30
4.88

18.88
22.90
5.78
5.75

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

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

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

20.00
25.06
6.43
6.84

หมายเหตถ : * รข อยละตนอปท
วมธทการคตานวณผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-GINCOME-SSF
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Foreign Investment Allocation ณ วนนทชพ 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GINCOME-SSF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
เปอรต เซปนตตไทลตทท 5

7.07

11.00

37.38

12.50

13.21

10.36

เปอรต เซปนตตไทลตทท 25

4.79

7.50

23.87

7.87

7.20

8.41

เปอรต เซปนตตไทลตทท 50

3.97

6.03

15.91

5.13

4.77

4.67

เปอรต เซปนตตไทลตทท 75

2.22

3.03

11.57

4.01

3.64

2.69

เปอรต เซปนตตไทลตทท 95

0.42

0.23

6.16

1.54

1.57

1.35

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรต เซปนตตไทลตทท 5

1.50

1.67

2.27

5.74

5.55

9.22

เปอรต เซปนตตไทลตทท 25

4.09

4.31

4.85

8.64

7.65

10.17

เปอรต เซปนตตไทลตทท 50

5.79

6.53

6.66

10.10

8.31

13.00

เปอรต เซปนตตไทลตทท 75

8.90

10.41

11.39

12.43

10.42

14.04

เปอรต เซปนตตไทลตทท 95

14.43

18.93

17.91

17.67

15.27

14.52

K-GINCOME-SSF
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

จนายเงมนปว นผลไมนเกมนปท ละ 4 ครวงต
ครวงต ททท
1

ววนปม ดสมถดทะเบทยน
1 มมถนถ ายน 2564

ววนจนายเงมนปว นผล
14 มมถนถ ายน 2564

เงมนปว นผลตนอหนนวย (บาท)
0.20

จนายเงมนปว นผล ทวงหมดจต
ต
านวน 1 ครวงต รวมเปป นเงมน 0.20 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ.ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชพจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

10 มมถนถ ายน 2558
ไมนกตาหนด
30,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
747.83 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
12.4687 บาท/หนนวย
ซสทถอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทตาการซพ ตอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ทถววนกววทตนาทตการซพ
าการซพตอ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทถกน.ววนทตาการซพ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตต
ต ทาของการซพ ตอครวงต แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตต
ต ทาของการซพ ตอครวงต ถวดไป
ทถกววนทตาการซพ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววทถนกทตววานการขายคพ
ทตาการซพ ตอขาย
ทถกน.
ววนทตาการซพ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนตต
ต ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตต
ต ทา

ไมนกตาหนด
ไมนกตาหนด

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายคพน

T+4 คพอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคพน
(ประกาศNAV T+2 คพนเงมน T+4 เวลา 10.00 น.เปป นตข นไป)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยตสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-GINCOME-SSF

คถณชถณหวรรณ ขวตตมนานนทต (ผมขจดว การกองทถนทางเลพอก), เรมท มบรม หาร 11 พฤษภาคม 2563

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 133.99%
(กรณทกองทถนจวดตว ตงไมนถงศ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ต จดว ตวงกองทถ
ต
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-GINCOME-SSF

ธนาคารกสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดต แอนดต เฮข าสต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยตนายหนข าซพ ตอขายหนนวยลงทถน ฟมนโนมทนา จตากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยตนายหนข าซพ ตอขายหนนวยลงทถน โรโบเวลธต จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต กรถงไทย ซทมมโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต กรถงศรท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต กสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เกทยรตมนาคมนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต โกลเบลปก จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ควนทรทท กรถรป จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ดทบทเอส วมคเคอรต ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ทรท นทตท ต จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ไทยพาณมชยต จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต โนมมระ พวฒนสมน จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ฟมนวนซนา จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต ฟมนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ฟมลลมป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เมยตแบงกต กมมเอปง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เมอรต ชนวท พารต ทเนอรต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ยมโอบท เคยตเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต แลนดต แอนดต เฮาสต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต อารต เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต เอเซทย พลวส จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยต เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยต ไอรนา จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยตจดว การกองทถน เมอรต ชนวท พารต ทเนอรต จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยตจดว การกองทถน เอเชทย เวลทต จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยตนายหนข าซพ ตอขายหนนวยลงทถน เวปลธต เมจมก จตากวด
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ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยตจดว การกองทถนกสมกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวตน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทต : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกนอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนตไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรพ อเพพทอประโยชนตของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมพองสหรวฐอเมรม กา หรพ อผมขททมทถมทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรม กา หรพ อบถคคลซศงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรม กา รวมถศงกองทรวพยตสนม ของบถคคลดวงกลนาวและบรม ษวทหรพ อ
หข างหถขนสนวนซศงท จวดใหข มทขศ ตนและดตาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงไมน
ต ไดข อยมภน ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซศงท ผมขลงทถนอาจไมนไดข รวบเงมนลงทถนคพนเตปมจตานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงต และอยมภน ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสพอชท ตชวนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนท ตมมไดข เปป นการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถศง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท ตชวนของกองทถนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวตน
ทวงนท
ต ต บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท ตชวนสนวนสรถปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดตาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปป นเทปจ
และไมนทตาใหข ผข อม พทนสตาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสชพยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซศงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ต โดยพมจารณาจากผลการดตาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงทถน

ระดวบทททตตทากวนา
นนาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตตทาทททสดถ ทททจะไมนสามารถชตาระหนท ต
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถพอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ตยซศงท ขศ ตนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท ตจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ตย เชนน หากอวตราดอกเบท ตยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขศ ตน อวตราดอกเบท ตยของตราสารหนท ตทททออกใหมนกปจะสมงขศ ตนดข วย ดวงนวตนราคา
ตราสารหนท ตทททออกมากนอนหนข าจะมทการซพ ตอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยตสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยตททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขศ ตนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปป นตข น ซศงท พมจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยตสงม
- ควสมเสชพยงจสกกสรเปลชพยนแปลงของอนตรสแลกเปลชพยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารต ในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขศ ตนกวนาเดมมดข วยเชนนกวน ดวงนวตน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปป นเครพท องมพอสตาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลนาว ซศงท ทตาไดข ดงว ตนอไปนท ต
- ปข องกนนควสมเสชพยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชพยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชพยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขศ ตนอยมกน บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชพยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกมดเหตถการณตททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทถนอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกมดเหตถการณตททสงน ผลกระทบตนออถตสาหกรรมนวตน กองทถนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชพยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกมดเหตถการณตททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมพอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตข น กองทถนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซพ ตอขายทรวพยตสนม ของกองทถน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซพ ตอทรวพยตสนม กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยตสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยตสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ตววด ซศงท สะทข อนใหข เหปนถศง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ตววดของกองทถนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองทถนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดในอวตราทททตตทา ดวงนวตน กองทถนรวมนท ตจศงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ตววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวตน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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