รองรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนรงสสอชลชล วนสส วนสรท ปขข อมมลสสสครญ
บรปษรทหลรกทรร พยย จรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนททจรปต : ไดข รรบกสรรร บรอง CAC

กองททนเปป ดเค ไชนส ส หทขนททนเพสพอกสรเลลยล งชลพ
K China Equity RMF
KCHINARMF

• กองททนรวมตรสสสรททน
• กองททนรวมเพสพอกสรเลลยล งชลพ (RMF) • กองททนรวมหนส วยลงททนประเภท Feeder Fund
• กองททนรวมทลพเนข นลงททนแบบมลควสมเสลพยงตส สงประเทศ
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
คส สธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองทถนเนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
(กองทถนหลวก)
• กองทถนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนตามดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถน รวมถถงอาจลงทถนในสวญญาซซ ซอ
ขายลนวงหนข าเพซทอเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio Management)
นโยบายกองทถน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD (กองทถนหลวก)
Bloomberg Ticker: JPMCIAU:LX
• กองทถนหลวกเนข นลงทถนในตราสารทถนของบรม ษวททททตงถม
ว ซ ทนฐานหรซ อดดาเนมนธถรกมจสนวนใหญนในสาธารณรวฐประชาชนจทน
ไมนนขอยกวนา 67% ของมมลคนาทรวพยยสนม ของกองทถน รวมถถงอาจลงทถนในหถขนจทน A-shares ไดข ไมนเกมน 40% ของมมลคนา
ทรวพยยสนม ของกองทถน
กลยททธย ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
เนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนรวมตนางประเทศเพทยงกองทถนเดทยว โดยมถงน หววงใหข ผลประกอบการเคลซทอนไหวตาม
กองทถนหลวก และกองทถนหลวกใชข กลยถทธยการบรม หารกองทถนเชมงรถก (active management)
คถณสามารถศถกษาขข อมมลกองทถนหลวกไดข จาก :
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839

กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนระยะยาวเพซทอใชข ในววยเกษท ยณ โดยผมขลงทถนจะไดข รวบสมทธมประโยชนยทางภาษท เมซทอปฏมบตว มตาม
เงซทอนไขการลงทถน
• ผมขลงทถนทททเชซทอมวนท ในการเตมบโตของเศรษฐกมจจทน และตข องการรวบผลตอบแทนจากการลงทถนในหถขนจทน
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนหลวกไปลงทถน ซถงท อาจปรวบตววเพมทมสมงขถ ซนหรซ อลดลงตดทากวนา
มมลคนาทททลงทถนและทดาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไดข
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจดานวนเงมนทททแนนนอน หรซ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสซอชท ซชวนฉบวบเตตม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ซดทพอ
KCHINARMF
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลพสสส ครญ
• กองทถน KCHINARMF และกองทถนหลวก อาจมทการลงทถนในสวญญาซซ ซอขายลนวงหนข าเพซทอเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน
(Efficient Portfolio Management) และกองทถน KCHINARMF อาจมทการลงทถนในตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ ซอขายลนวงหนข าแฝง
(Structured Notes) ทดาใหข อาจมทความเสททยงมากกวนากองทถนทททลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง เนซทองจากใชข เงมนลงทถนในจดานวนททท
นข อยกวนา จถงอาจมทกดาไร/ขาดทถนสมงกวนาการลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง
• กองทถนหลวกอาจปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยน และกองทถน KCHINARMF จะลงทถนในสวญญาซซ ซอขายลนวงหนข าเพซทอ
ปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถน ดวงนวนซ กองทถนจถงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
(Exchange Rate Risk)
• เนซทองจากกองทถน KCHINARMF มทนโยบายลงทถนในกองทถนรวมตนางประเทศ ดวงนวนซ การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองทถนลง
ทถน อาทม การเปลททยนแปลงทางการเมซองหรซ อนโยบายทางการเงมน อาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงทถนของกองทถนไดข รวมถถงมท
ความเสททยงททททางการของประเทศทททลงทถนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกมดวมกฤตการณยไมนปกตม ทดาใหข กองทถนไมนสามารถนดาเงมนกลวบ
เขข ามาในประเทศ ซถงท อาจสนงผลใหข ผข ลม งทถนไดข รวบชดาระเงมนคนาขายคซนหนนวยลงทถนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกดาหนดไวข ในหนวงสซอชท ซชวน
• กองทถน KCHINARMF อาจมทการลงทถนในตราสารหนท ซทททมทอนว ดวบความนนาเชซทอถซอตดทากวนาทททสามารถลงทถนไดข (Non – Investment
Grade) และตราสารหนท ซทททไมนไดข รวบการจวดอวนดวบความนนาเชซทอถซอ (Unrated) ทวงในและตน
ซ
างประเทศ ดวงนวนซ ผมขลงทถนอาจมทความเสททยง
สมงขถ ซนจากการไมนไดข ชดาระคซนเงมนตข นและดอกเบท ซย
• กองทถนหลวกอาจจดากวดการไถนถอนหนนวยลงทถน ในกรณทททผข ถม ซอหนนวยลงทถนของกองทถนหลวกไถนถอนหนนวยลงทถนเกมนกวนา 10% ของ
NAV ของกองทถนหลวกในววนทดาการใด โดยจะเลซทอนคดาสวงท ขายคซนหนนวยลงทถนสนวนเกมนดวงกลนาวใหข มทผลในววนทดาการถวดไป ทว ซงนท ซ กองทถน
หลวกจะรวบซซ ซอคซนตามสวดสนวนของจดานวนการขายคซนในววนนวนๆ
ซ โดยคดาสวงท ขายคซนหนนวยลงทถนสนวนเกมนทททถกม เลซทอนมาจะไดข รวบสมทธมทดา
การรวบซซ ซอคซนกนอนคดาสวงท ขายคซนหนนวยลงทถนใหมน ทดาใหข คดาสวงท ขายคซนหนนวยลงทถนใหมนอาจถมกเลซทอนเปต นจดานวนบางสนวนหรซ อทว ซงหมดไดข
ดวงนวนจถ
ซ งมทความเสททยงทททผข ลม งทถนอาจไดข รวบเงมนคนาขายคซนหนนวยลงทถนลนาชข า อยนางไรกตตาม บรม ษวทจวดการไดข พมจารณาแลข ววนา ในสภาวะ
ตลาดปกตม กองทถนหลวกลงทถนในสมนทรวพยยททมทสภาพคลนองเพทยงพอทททจะรองรวบการไถนถอนหนนวยลงทถน
• ผมขลงทถนควรศถกษาขข อมมลเกททยวกวบสมทธมประโยชนยทางภาษท ททระบถไวข ในคมมน ซอการลงทถนในกองทถนรวมเพซทอการเลท ซยงชทพ
• ผมขถซอหนนวยลงทถนของกองทถน RMF จะไมนไดข รวบสมทธมประโยชนยทางภาษท หากไมนปฏมบตว มตามเงซทอนไขการลงทถนและจะตข องคซนสมทธม
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงมนเพมทมตามมาตรา 27 แหนงประมวลรวษฎากรดข วย
• หนนวยลงทถนของกองทถน RMF นท ซจะนดาไปจดาหนนาย จนาย โอน จดานดา หรซ อนดาไปเปต นประกวนมมไดข
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แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลพยงทลพสสส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยย (market risk)
ตดทา

ความผวนผวนของ
ผลการดดาเนมนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนถงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนถงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

สมง

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรม Consumer Discretionary

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกในประเทศใดประเทศหนลพง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนถงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตดทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: กองทถนมทการลงทถนกระจถกตววในประเทศ China

ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (exchange rate risk)
ตดทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทรงล หมด/
เกสอบทรงล หมด

บสงสส วน

ดทลยพปนปจ

ไมส ปของกรน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 50 – 100% ของเงมนลงทถนในตนาง
ประเทศ

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ล www.kasikornasset.com
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สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
(% NAV)

อซทน ๆ : -5.39%
เงมนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก
: 3.03%

หนนวยลงทถน : 102.36%

กองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
(% NAV)
CONSUMER
DISCRETIONARY : 28.0%

OTHERS : 23.9%

FINANCIALS : 9.5%
HEALTH CARE : 10.5%

For MOM_K-CHINA2

COMMUNICATION
SERVICES : 15.3%
INFORMATION
TECHNOLOGY : 12.8%

ขข อมมล ณ วรนทลพ 30 มปถทนสยน 2564
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หลรกทรร พยย ทพ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)

JPM CHINA -I ACC USD (JPM) (Aa3)
บมจ.ธนาคารไทยพาณมชยย (SCB) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK) (AA+(tha))
JP MORGAN CHASE BANK (JPM) (Aa3)

102.36%
2.28%
0.64%
0.11%

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

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทดของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM
China I (acc) - USD
CONSUMER DISCRETIONARY
COMMUNICATION SERVICES
INFORMATION TECHNOLOGY
HEALTH CARE
FINANCIALS
OTHERS

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

28.00%
15.30%
12.80%
10.50%
9.50%
23.90%

หลรกทรร พยย หรส อตรสสสรทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทดของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM
China I (acc) - USD
Alibaba
Tencent
Meituan
WuXi Biologics
Ping An Insurance

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
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9.50%
8.90%
6.30%
3.60%
3.00%
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คส สธรรมเนลยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวซน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
สมงสถดไมนเกมน 4.8685

5.00
4.00
สมงสถดไมนเกมน 3.2100

3.00
2.00
1.00

เกตบจรมง 1.1326

เกตบจรมง 1.0700

0.00

เกตบจรมง 0.0198

การจวดการ

สมงสถดไมนเกมน 0.2675

ผมขดแม ลผลประโยชนย

เกตบจรมง 0.0428

สมงสถดไมนเกมน 0.3210

นายทะเบทยน

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตถ : - คนาใชข จาน ยอซทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สถดของกองทถน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอล ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนนวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสทดไมส เกปน
ไมนมท

เกปบจรปง
ไมนมท

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน
คนาธรรมเนทยมอซทนๆ

ไมนมท

ไมนมท

ตามทททจาน ยจรม ง

หมายเหตถ : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
กรณทททเปต นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสมกรไทย : ปว จจถบนว ไมนเรท ยกเกตบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อซทน : ไมนเกมน 1.00% ของมมลคนาหนนวยลงทถนของววนทดาการลนาสถดกนอนววนทดารายการสวบเปลททยนหนนวยลงทถน
ปว จจถบนว เรท ยกเกตบ 1.00% ของมมลคนาหนนวยลงทถนของววนทดาการลนาสถดกนอนววนทดารายการสวบเปลททยนหนนวยลงทถน

KCHINARMF
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คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
(% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
1.00
0.80

0.9200
0.7500

0.60
0.40
0.20

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกตบจรม ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-CHINA2

หมายเหตถ : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปต นอวตราเรท ยกเกตบจรม งลนาสถดทททระบถใน Factsheet กองทถนตนางประเทศ ทวงนท
ซ ซ สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยม
กองทถนตนางประเทศไดข จากหนวงสซอชท ซชวนของกองทถนตนางประเทศ

KCHINARMF
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดดาเนมนการในอดทต มมไดข เปต นสมงท ยซนยวนถถงผลการดดาเนมนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนล MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD (ตรวชลวล รดของ
กองททนหลรก) โดยมลรสยละเอลยดดรงนล ล
• ดรชนล MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรร บดข วยตข นททนกสรปข องกรนควสมเสลพยงอรตรสแลก
เปลลพยน เพสพอเทลยบกรบคส สสกทลเงปนบสท ณ วรนทลพคสส นวณผลตอบแทน ประมสณรข อยละ 75
• ดรชนล MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรร บดข วยอรตรสแลกเปลลพยนเพสพอเทลยบกรบคส สสกทลเงปน
บสท ณ วรนทลพคสส นวณผลตอบแทน ประมสณรข อยละ 25
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
9.00%
8.00%

8.02%

7.00%
6.00%

% ตส อปล

5.00%
3.53%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

2563

กองทถน

ดวชนทชท ซววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดดาเนมนงานตวงแตน
ซ วนว จวดตวงกองทถ
ซ
นจนถถงววนทดาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวซน
ผลการดดาเนมนงานของกองทถน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททนตส สงประเทศ
80.00%
70.00%

70.86%

60.00%

% ตส อปล

50.00%
40.00%

30.75%

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

2563

กองทถน

ดวชนทชท ซววดของกองทถน

For MOM_K-CHINA2
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3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -22.76%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 24.78% ตส อปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชข เปรล ยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Greater China Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 30 มปถทนสยน 2564
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

KCHINARMF
7.33
ตววชท ซววด
4.67
ความผวนผวนของกองทถน * 25.77
ความผวนผวนของตววชท ซววด * 22.16

9.37
3.76
19.78
16.83

7.33
4.67
25.77
22.16

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

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

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

(%)
10 ปล * ตรงล แตส จรดตรงล *
N/A
N/A
N/A
N/A

15.94
8.36
24.78
21.40

หมายเหตถ : * รข อยละตนอปท
เนซทองจากกองทถนมทผลการดดาเนมนงานนข อยกวนา 1 ปท ดวงนวนซ ผลการดดาเนมนงานตวงแตน
ซ จดว ตวงกองทถ
ซ
นจะแสดงเปต นผลการดดาเนมนงาน
ทททเกมดขถ ซนจรม ง วมธทการคดานวณผลการดดาเนมนงานของกองทถนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดดาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

KCHINARMF
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม Greater China Equity ณ วรนทลพ 30 มปถทนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KCHINARMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

14.52

12.96

42.63

14.91

17.05

7.97

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

7.30

7.33

35.68

12.37

14.23

6.54

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

3.33

2.32

23.50

10.99

11.35

5.06

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

0.28

-1.20

11.65

1.39

4.69

0.04

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

-2.34

-3.72

9.48

-2.42

0.90

-1.09

Peer Percentile

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล

5 ปล

10 ปล

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

13.77

16.71

17.10

16.23

14.43

15.10

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

14.91

19.22

18.24

17.18

15.60

17.40

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

17.06

22.08

19.98

18.81

16.42

19.43

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

18.60

25.79

22.24

19.17

16.85

20.47

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

24.45

34.51

25.76

21.44

17.54

22.49

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทดของกองททน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) USD ณ วรนทลพ 30 มปถทนสยน 2564

(%)
ตรงล แตส จรดตรงล
36.17
16.07

กองททน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล
10 ปล
กองทถนหลวก
6.35
9.28
6.35
53.31
N/A
N/A
N/A
Benchmark
2.16
3.08
2.16
31.58
N/A
N/A
N/A
หมายเหตถ : Benchmark : MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขถ ซนไป จะแสดงเปต นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมนจาน ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารไทยพาณมชยย

วรนทลพจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

1 ธวนวาคม 2563
ไมนกดาหนด
5,000 ลข านบาท

ขนสดกองททน
3,039.39 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงททน (NAV)
11.5937 บาท/หนนวย
ซสทถอกล ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทท
นทดาการซซ ซอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทถนกววทดนาทดการซซ
าการซซซอ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทถกน.ววนทดาการซซ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตด
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตด
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ ถวดไป
ทถกววนทดาการซซ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววทถนกทดววานการขายคซ
ทดาการซซ ซอขาย
ทถกน.
ววนทดาการซซ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนตด
ซ ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตด
ซ ทา

500 บาท
ไมนกดาหนด

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายคซน

T+4 คซอ 4 ววนทดาการหลวงจากววนทดารายการขายคซน
(ประกาศNAV T+2 คซนเงมน T+4 เวลา 10.00 น.เปต นตข นไป)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KCHINARMF

คถณพทรกานตย ศรท สขถ (ผมขจดว การกองทถนทางเลซอก), เรมท มบรม หาร 1 ธวนวาคม 2563

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 0.00%
(กรณทกองทถนจวดตว ซงไมนถงถ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ซ จดว ตวงกองทถ
ซ
น)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

KCHINARMF

ธนาคารกสมกรไทย จดากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จดากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมซองไทยประกวนชทวมต จดากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนนวยลงทถน ฟมนโนมทนา จดากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนนวยลงทถน โรโบเวลธย จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงไทย ซทมมโกข จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงศรท จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตมนาคมนภวทร จดากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรถรป จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรย ส (ประเทศไทย) จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ซ จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณมชยย จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสมน จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนซนา จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอตง (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เอเชทย เวลทย จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนนวยลงทถน เวตลธย เมจมก จดากวด
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ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถนกสมกรไทย จดากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขรดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกนอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมซองสหรวฐอเมรม กา หรซ อผมขททมทถมทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรม กา หรซ อบถคคลซถงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรม กา รวมถถงกองทรวพยยสนม ของบถคคลดวงกลนาวและบรม ษวทหรซ อ
หข างหถขนสนวนซถงท จวดใหข มทขถ ซนและดดาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงไมน
ซ ไดข อยมภน ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จถงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซถงท ผมขลงทถนอาจไมนไดข รวบเงมนลงทถนคซนเตตมจดานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงซ และอยมภน ายใตข การกดากวบดมแลของสดานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสซอชท ซชวนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนท ซมมไดข เปต นการแสดงวนาสดานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถถง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนของกองทถนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวซน
ทวงนท
ซ ซ บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนสนวนสรถปขข อมมลสดาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดดาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปต นเทตจ
และไมนทดาใหข ผข อม ซทนสดาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถถง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซถงท เปต นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชดาระหนท ซ โดยพมจารณาจากผลการดดาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ซ
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นนาลงทถน

ระดวบทททตดทากวนา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด

ตดทากวนา
BBB

ตดทากวนา
BBB(tha)

ตดทากวนา
Baa

ตดทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตดทาทททสดถ ทททจะไมนสามารถชดาระหนท ซ
ไดข ตามกดาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถซอวนามทความเสททยงตดทามากทททจะไมนสามารถ
ชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด
ความเสททยงตดทาทททจะไมนสามารถชดาระหนท ซไดข ตามกดาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซถงท ขถ ซนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตน
ซ
างประเทศ เปต นตข น โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ซย เชนน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขถ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมนกตจะสมงขถ ซนดข วย ดวงนวซนราคา
ตราสารหนท ซทททออกมากนอนหนข าจะมทการซซ ซอขายในระดวบราคาทททตดทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตดทากวนา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถถง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขถ ซนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตน
ซ
างประเทศ เปต นตข น ซถงท พมจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถถง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารย ในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทดากดาไรในชนวงทททบาทแขตง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขตงและขายทดากดาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขถ ซนกวนาเดมมดข วยเชนนกวน ดวงนวซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจถงเปต นเครซท องมซอสดาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลนาว ซถงท ทดาไดข ดงว ตนอไปนท ซ
- ปข องกรนควสมเสลพยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกรนควสมเสลพยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขถ ซนอยมกน บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมน
- ไมส ปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนอการดดาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทถนอาจมทผลการดดาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนออถตสาหกรรมนวซน กองทถนดวง
กลนาวอาจมทผลการดดาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนถงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมซอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปต นตข น กองทถนดวงกลนาวอาจมทผลการดดาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซซ ซอขายทรวพยยสนม ของกองทถน
โดยคดานวณจากมมลคนาทททตดทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซซ ซอทรวพยยสนม กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยยสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซถงท สะทข อนใหข เหตนถถง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองทถนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองทถนรวมมทคาน
TE ตดทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตดทา ดวงนวซน กองทถนรวมนท ซจถงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปต นตข น
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