รองรรบกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563

หนรงสสอชลชล วนสสวนสรท ปขขอมมลสสสครญ
บรปษรทหลรกทรรพยยจรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
กสรเขขสรสวมตสอตขสนททจรปต : ไดขรรบกสรรรบรอง CAC

กองททนเปป ดเค เจแปน หทนข ททน เพสอพ กสรเลลยล งชลพ
K Japanese Equity RMF
KJPRMF

• กองททนรวมตรสสสรททน
• กองททนรวมเพสอพ กสรเลลยล งชลพ (RMF) • กองททนรวมหนสวยลงททนประเภท Feeder Fund
• กองททนรวมทลเพ นขนลงททนแบบมลควสมเสลพยงตสสงประเทศ
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลลพ งททน
คสสธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนพ ๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน

KJPRMF
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองทถนเนขนลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class
A Acc (กองทถนหลวก)
• กองทถนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนาเงมนลงทถนตนางประเทศ
นโยบายกองทถน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทถนหลวก)
Bloomberg Ticker: SCHJPEA:LX
• กองทถนหลวกเนขนลงทถนในหถนข ของบรมษวทญททปนถน (Japanese company) ไมนนอข ยกวนา 2 ใน 3 สนวนของมมลคนาทรวพยยสนม
ของกองทถน
กลยททธยในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
เนขนลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนรวมตนางประเทศเพทยงกองทถนเดทยว โดยมถงน หววงใหขผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม
กองทถนหลวก และกองทถนหลวกใชขกลยถทธยการบรมหารกองทถนเชมงรถก (active management)
คถณสามารถศศกษาขขอมมลกองทถนหลวกไดขจาก :
http://www.schroders.com/en/uk/private-investor/fund-centre/prices-and-performance/funddetails/?p=details&code=L
U0106239873&sc=829

กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมลข งทถนทททตอข งการลงทถนระยะยาวเพลทอใชขในววยเกษท ยณ โดยผมลข งทถนจะไดขรบว สมทธมประโยชนยทางภาษท เมลทอปฏมบตว มตาม
เงลทอนไขการลงทถน
• ผมลข งทถนทททเชลทอมวทนในการเตมบโตของเศรษฐกมจญททปนถน
• ผมลข งทถนทททตอข งการผลตอบแทนจากการลงทถนในหถนข ของบรมษวทญททปนถน
• ผมลข งทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถนข ทททกองทถนรวมไปลงทถน ซศงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขศนข หรลอลดลงจนตตทา
กวนามมลคนาทททลงทถนและทตาใหขขาดทถนไดข
กองททนรวมนลไล มสเหมสะกรบใคร
ผมลข งทถนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจตานวนเงมนทททแนนนอน หรลอรวกษาเงมนตขนใหขอยมคน รบ
ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนลล
- อสสนหนวงสลอชทชข วนฉบวบเตตม หรลอสอบถสมผมสข นวบสนถนการขายและบรมษวทจวดการ
- อยสสลงททนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนทดข ทพอ

KJPRMF

2 / 16

คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลสพ สส ครญ
• กองทถนหลวกเนขนลงทถนในหถนข ของบรมษวทญททปนถน (Japanese company) ทตาใหขผลมข งทถนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงทถนทททอาจ
ผวนผวนมากกวนากองทถนอลทนทททมทนโยบายกระจายการลงทถนในหถนข ในหลายประเทศหรลอในหลายภมมมภาค ผมลข งทถนจศงอาจขาดทถนหรลอไดข
รวบเงมนคลนตตทากวนาเงมนลงทถนเรมมท แรกไดข
• กองทถนหลวกอาจลงทถนในสวญญาซลอข ขายลนวงหนขาเพลทอเพมทมประสมทธมภาพการบรมหารการลงทถน (Efficient Portfolio Management)
ดวงนวนข กองทถนหลวกจศงมทความเสททยงมากกวนากองทถนรวมอลทน ทวงข นท ข กองทถนหลวกจะไมนปอข งกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนใน Class
A Acc ซศงท เปต น Class ทททกองทถนลงทถน
• กองทถนลงทถนในสวญญาซลอข ขายลนวงหนขาเพลทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตตมจตานวน (ไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนา
เงมนลงทถนในตนางประเทศ) ดวงนวนข กองทถนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองทถนนทแข ละกองทถนหลวกลงทถนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงทถนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกมด
วมกฤตการณยททไมนปกตม ทตาใหขกองทถนไมนสามารถนตาเงมนกลวบเขขามาในประเทศซศงท อาจสนงผลใหข ผมลข งทถนอาจไดขรบว ชตาระเงมนคนาขายคลน
หนนวยลงทถนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกาต หนด
• ผมลข งทถนควรศศกษาขขอมมลเกททยวกวบสมทธมประโยชนยทางภาษท ททระบถไวขในคมมน ลอการลงทถนในกองทถนรวมเพลทอการเลทยข งชทพ
• ผมถข ลอหนนวยลงทถนของกองทถน RMF จะไมนไดขรบว สมทธมประโยชนยทางภาษท หากไมนปฏมบตว มตามเงลทอนไขการลงทถนและจะตของคลนสมทธม
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดขรบว และเงมนเพมทมตามมาตรา 27 แหนงประมวลรวษฎากรดขวย
• หนนวยลงทถนของกองทถน RMF นทจข ะนตาไปจตาหนนาย,จนาย,โอน,จตานตาหรลอนตาไปเปต นประกวนมมไดข
• กองทถนนทกข ระจถกตววในประเทศญททปนถน ผมลข งทถนจศงควรพมจารณาการกระจายความเสททยงของพอรยตการลงทถนโดยรวมของตนเองดขวย

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลยพ งทลสพ สส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยย (market risk)
ตตทา

ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนมนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนศทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองททน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววใน
หมวดอถตสาหกรรมรวม

ตตทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกในประเทศใดประเทศหนลพง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ททน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในประเทศญททปถนน

ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทรงล หมด/
เกสอบทรงล หมด

บสงสสวน

ดทลยพปนปจ

ไมสปของกรน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของเงมนลงทถนในตนางประเทศ

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปมพ เตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลลพ งททน
(% NAV)

อลทน ๆ : 0.08%
เงมนฝาก
หรลอตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก
: 4.08%

หนนวยลงทถน : 95.84%

กองททน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc
(% NAV)
INFORMATION &
COMMUNICATION :
13.70%
ELECTRIC APPLIANCES :
12.60%

OTHERS : 48.80%

For MOM_K-JP

PHARMACEUTICAL :
8.40%
CHEMICALS : 8.40%
MACHINERY : 8.10%

ขขอมมล ณ วรนทลพ 30 มปถทนสยน 2563

KJPRMF
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หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรหนลทล มลพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
SCHRODER INTERNATINAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY
(SCHRODER)
บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB) (AA-(tha))
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
95.84%
3.57%
0.51%

หมายเหตถ : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563 ทวงข นท ข คถณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจถบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลมพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทดของกองททน Schroder International Selection Fund
Japanese Equity, Class A Acc
INFORMATION & COMMUNICATION
ELECTRIC APPLIANCES
PHARMACEUTICAL
CHEMICALS
MACHINERY
OTHERS

หมายเหตถ : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563

13.70%
12.60%
8.40%
8.40%
8.10%
48.80%

หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรทลมพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทดของกองททน Schroder International Selection Fund
Japanese Equity, Class A Acc
Nippon Telegraph & Telephone Corp
Keyence Corp
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
ITOCHU Corp
TDK Corp
SMC Corp/Japan
KDDI Corp
Tokio Marine Holdings Inc
SoftBank Group Corp
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

หมายเหตถ : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563

KJPRMF

3.50%
3.40%
3.30%
2.90%
2.80%
2.80%
2.80%
2.50%
2.50%
2.50%
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คสสธรรมเนลยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดขรบว ดวงนวนข คถณควรพมจารณาการเรทยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจรปง % ตสอปล ของ NAV

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตสอปล ของ NAV)
คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกกองททน
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

เกตบจรมง 1.0700

สมงสถดไมนเกมน 1.0700
เกตบจรมง 0.0294

การจวดการ

สมงสถดไมนเกมน 0.2675

เกตบจรมง 0.0803

ผมดข แม ลผลประโยชนย

สมงสถดไมนเกมน 0.3210

นายทะเบทยน

เกตบจรมง 1.2297

เกตบจรมง 0.0500

คนาใชขจนายอลทนๆ

รวมคนาใชขจนาย

หมายเหตถ : คนาใชขจาน ยอลทนๆ เปต นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สถดของกองทถน
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรลอภาษทอทลนใดแลขว

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอล ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซลอข คลนหนนวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสทดไมสเกปน
ไมนมท

เกปบจรปง
ไมนมท

3.00%

ยกเวขน

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน
คนาธรรมเนทยมอลทนๆ

ไมนมท

ไมนมท

ตามทททจาน ยจรมง

หมายเหตถ : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
- กรณทททเปต นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสมกรไทย : ปว จจถบนว ไมนเรทยกเกตบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
- กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อลทน : เปต นไปตามคนาธรรมเนทยมการรวบซลอข คลน คลอ 1.00% เมลทอสวบเปลททยนไปบลจ.อลทน
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คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจรปง % ตสอปล ของ NAV

คสสธรรมเนลยมของกองททน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc
(% ตสอปล ของ NAV)
คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกกองททน
7.00

6.5000

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00

1.2500

1.2500

1.6000

1.00
0.00

การจวดการ

รวมคนาใชขจนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรมง

For MOM_K-JP

เพดานคนาธรรมเนทยม

หมายเหตถ :
กองทถนตนางประเทศคลน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหขกองทถน
อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปต นอวตราเรทยกเกตบจรมงลนาสถดทททระบถใน Factsheet กองทถนตนางประเทศ ทวงข นท ข สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองทถนตนาง
ประเทศไดขจากหนวงสลอชทชข วนของกองทถนตนางประเทศ

KJPRMF
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนมนการในอดทต มมไดขเปต นสมทงยลนยวนถศงผลการดตาเนมนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนล Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) (ตรวชลวล รดของ
กองททนหลรก) โดยมลรสยละเอลยดดรงนลล
• ดรชนล Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) ปรรบดขวยตขนททนกสรปข องกรนควสมเสลพยงอรตรสแลก
เปลลพยน เพสอพ เทลยบกรบคสสสกทลเงปนบสท ณ วรนทลคพ สส นวณผลตอบแทน ตสมสรดสสวนกสรทสสสรญญสปข องกรนควสมเสลพยง
ดขสนอรตรสแลกเปลลพยนประมสณรขอยละ 75
• ดรชนล Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) ปรรบดขวยอรตรสแลกเปลลพยนเพสอพ เทลยบกรบคสสสกทลเงปน
บสท ณ วรนทลคพ สส นวณผลตอบแทน ตสมสรดสสวนทลไพ มสไดขทสส สรญญสปข องกรนควสมเสลพยงดขสนอรตรสแลกเปลลพยนประมสณ
รขอยละ 25
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
23.57%

25.00%
20.00%

% ตสอปล

-5.00%

17.76%

10.75%

10.00%
0.00%

15.38%

15.06%

15.00%
5.00%

21.51%

1.05%

0.21%
-0.20%

-1.59%

-10.00%
-15.00%
-20.00%

-15.88%
2557

2558

2559

กองทถน

2560

-15.21%

2561

2562

ดวชนทชทวข ดว ของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงข กราฟจะแสดงผลการดตาเนมนงานตวงข แตนวนว จวดตวงข กองทถนจนถศงววนทตาการสถดทขายของปท ปฏมทมนนวนข

KJPRMF
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ผลการดตาเนมนงานของกองทถน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททนตสสงประเทศ

24.70%

25.00%

22.20%

20.00%

15.91%

15.00%

10.40%

% ตสอปล

10.00%

12.10%

5.00%

0.30%

0.00%
-5.00%

18.11%

-2.40%

-1.10%

-1.40%

-10.00%
-15.00%
-20.00%

-16.44% -16.00%
2557

2558

2559

2560

กองทถน

For MOM_K-JP

2561

2562

ดวชนทชวท ข ดว ของกองทถน

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล คสอ -37.30%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมสครบ 5 ปล จะแสดงคสสทลเพ กปดขนนล นรบตรงล แตสจรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 20.70% ตสอปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมสครบ 5 ปล จะแสดงคสสทลเพ กปดขนนล นรบตรงล แตสจรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสอพ ใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Japan Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 30 มปถทนสยน 2563
KJPRMF
ตววชทวข ดว
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชทวข ดว *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

-10.99
-7.06
35.03
27.73

11.75
9.76
30.26
24.18

-10.99
-7.06
35.03
27.73

-1.05
4.26
26.19
21.26

-0.22
1.63
19.19
17.39

-0.10
2.21
20.70
19.39

(%)
10 ปล * ตรงล แตสจรดตรงล *
N/A
2.80
N/A
4.93
N/A
20.15
N/A
18.91

หมายเหตถ : * รขอยละตนอปท
วมธทการคตานวณผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรมษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจถบนว ไดขทท www.kasikornasset.com

KJPRMF
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม Japan Equity ณ วรนทลพ 30 มปถทนสยน 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KJPRMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

19.83

2.26

12.97

4.79

4.84

2.68

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

17.63

-5.72

5.95

3.43

2.97

2.68

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

16.04

-9.10

3.17

1.10

1.32

2.68

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

10.93

-12.81

-1.06

-1.95

0.00

2.68

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

8.77

-16.26

-6.79

-4.43

-3.67

2.68

Peer Percentile

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

5 ปล

10 ปล

เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

20.52

27.11

20.68

13.91

15.20

19.55

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

26.14

32.00

24.22

16.38

16.76

19.55

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

28.28

33.62

25.26

16.80

16.95

19.55

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

28.92

34.04

26.04

18.21

17.17

19.55

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

32.40

37.09

27.95

19.56

19.67

19.55

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปร กหมทดของกองททน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class
A Acc ณ วรนทลพ 30 มปถทนสยน 2563
(%)
กองททน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล
10 ปล
ตรงล แตสจรดตรงล
กองทถนหลวก
-10.80
11.90
N/A
-0.50
-0.20
0.00
108.20
N/A
Benchmark
-8.20
11.20
N/A
3.10
3.80
7.10
130.60
N/A
หมายเหตถ : Benchmark : Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR)
อวตราผลตอบแทนทถกชนวงเวลาจะแสดงเปต นอวตราผลตอบแทนสะสม (Cumulative Returns)คถณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจถบนว ไดขทท
http://www.schroders.com/en/uk/private-investor/fund-centre/prices-and-performance/funddetails/?p=details&code=L
U0106239873&sc=829

KJPRMF
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ขขอมมลอสนพ ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปร นผล

ไมนจาน ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วรนทลจพ ดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

26 พฤศจมกายน 2557
ไมนกาต หนด
5,000 ลขานบาท

ขนสดกองททน
380.70 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงททน (NAV)
11.6694 บาท/หนนวย
ซสทถอกล ววและขสยคส
หนสเวลา
วยลงทท
นทตาการซลอข นขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทถนกววทตนาทตการซล
าการซล
อข อข ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทถกน.ววนทตาการซลอข ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนข ตตทาของการซลอข ครวงข แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนข ตตทาของการซลอข ครวงข ถวดไป
ทถกววนทตาการซลอข ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววทถนกทตววานการขายคล
ทตาการซลอข ขาย
ทถกน.
ววนทตาการซลอข ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนข ตตทาของการขายคลน
ยอดคงเหลลอขวนข ตตทา

500 บาท
ไมนกาต หนด

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายคลน

T+4 คลอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคลน
(ประกาศ NAV T+2 คลนเงมน T+4 เวลา 10.00 น.)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนม รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอพ ผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KJPRMF

คถณกวนตยา พสถหมรญ
ว นมกร (ผมจข ดว การกองทถนทางเลลอก), เรมมท บรมหาร 26 กถมภาพวนธย 2561

ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 117.64%
(กรณทกองทถนจวดตวงข ไมนถงศ 1 ปท จะแสดงคนาตวงข แตนจดว ตวงข กองทถน)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซสอล คสน

KJPRMF

ธนาคารกสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮขาสย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวท เมลองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน)
บรมษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซลอข ขายหนนวยลงทถน ฟมนโนมทนา จตากวด
บรมษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซลอข ขายหนนวยลงทถน โรโบเวลธย จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย กรถงไทย ซทมมโกข จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย กรถงศรท จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรถปร จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรยส (ประเทศไทย) จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท ข จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณมชยย จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย นายหนขาซลอข ขายหนนวยลงทถน เซตนทรวล เวลธย โซลมชทนว จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสมน จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนซนา จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ภวทร จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เมอรยชทนว พารยทเนอรย จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เมอรยชท นว พารยทเนอรย จตากวด
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บรมษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เอเชทย เวลทย จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซลอข ขายหนนวยลงทถน เวตลธย เมจมก จตากวด
ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชลชล วน /
รของเรลยน

บรมษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถนกสมกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวนข 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

ธทรกรรมทลอพ สจกสอใหขเกปด
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกนอใหขเกมดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรลอเพลทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรมกา พลเมลองสหรวฐอเมรมกา หรลอผมทข ทมทถทมนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรมกา หรลอบถคคลซศงท
โดยปกตมมทถทมนทททอยมใน นสหรวฐอเมรมกา รวมถศงกองทรวพยยสนม ของบถคคลดวงกลนาวและบรมษวทหรลอ
หขางหถนข สนวนซศงท จวดใหขมทขนศ ข และดตาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรมกา

- การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงข ไมนไดขอยมภน ายใตขความคถมข ครองของสถาบวนคถมข ครองเงมนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซศงท ผมลข งทถนอาจไมนไดขรบว เงมนลงทถนคลนเตตมจตานวน
- ไดขรบว อนถมตว มจดว ตวงข และอยมภน ายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสลอชทชข วนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนทมข มไดขเปต นการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถศง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสลอชทชข วนของกองทถนรวม หรลอ ไดขประกวนราคาหรลอผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวนข
ทวงข นท ข บรมษวทจวดการกองทถนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสลอชทชข วนสนวนสรถปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผมดชอบในการดตาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปต นเทตจ
และไมนทาต ใหขผอมข ทลนสตาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปมพ เตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซศงท เปต นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ข โดยพมจารณาจากผลการดตาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหถนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ข
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นนาลงทถน

ระดวบทททตทาต กวนา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนทไข ดขตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนทไข ดขตามกตาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตตทาทททสดถ ทททจะไมนสามารถชตาระหนท ข
ไดขตามกตาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนทไข ดขตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนทไข ดขตามกตาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนลล เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยข ซศงท ขศนข กวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมลองทวงข ในและตนางประเทศ เปต นตขน โดยราคาตราสารหนทจข ะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยข เชนน หากอวตราดอกเบทยข ในตลาดเงมนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขศนข อวตราดอกเบทยข ของตราสารหนททข ทออกใหมนกตจะสมงขศนข ดขวย ดวงนวนข ราคา
ตราสารหนททข ทออกมากนอนหนขาจะมทการซลอข ขายในระดวบราคาทททตทาต ลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถศง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขศนข หรลอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมลองทวงข ในและตนางประเทศ เปต นตขน ซศงท พมจารณาไดขจากคนา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสลยพ งจสกกสรเปลลยพ นแปลงของอรตรสแลกเปลลยพ น (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดขวยสกถลเงมนดอลลารยในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขตง กองทถนรวม
จะไดขเงมนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดขผลตอบ
แทนมากขศนข กวนาเดมมดขวยเชนนกวน ดวงนวนข การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปต นเครลอท งมลอสตาควญในการบรมหารความเสททยงดวง
กลนาว ซศงท ทตาไดขดงว ตนอไปนท ข
- ปข องกรนควสมเสลยพ งทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมลข งทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบถสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมลข งทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมลข งทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขศนข อยมกน บว ดถลยพมนมจของผมจข ดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรลอไมน
- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมลข งทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรลอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลนาว กองทถนอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนออถตสาหกรรมนวนข กองทถนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปต นตขน กองทถนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรมมาณการซลอข ขายทรวพยยสนม ของกองทถน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตทาต กวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซลอข ทรวพยยสนม กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพยยสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวข ดว ซศงท สะทขอนใหขเหตนถศง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวข ดว ของกองทถนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวข ดว มากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองทถนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวข ดว ในอวตราทททตทาต ดวงนวนข กองทถนรวมนทจข งศ มทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวข ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนข โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปต นตขน
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