
ขขอมมล ณ ววนททท 29 มกราคม 2564

หนนงสสอชชชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค โกลบอล อปนคนม-A ชนปดรนบซสชอคสนอนตโนมนตป

K Global Income Fund-A(R)
K-GINCOME-A(R)

• กองทรนรวมผสม
•กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund

• กองทรนรวมทชทเนขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนชชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองททนเนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A 

(mth)-EUR (กองททนหลวก)  

• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75%  ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ

** การขายคคนอวตโนมวตง : 

กองททนจะมทการรวบซค ซอคคนอวตโนมวตงไมนเกงนปทละ 12 ครวซง โดยขข ซนอยมนกวบดทลยพงนงจของบรงษวทจวดการ โดยผมขลงททนสามารถดม

รายละเอทยดการรวบซค ซอคคนหนนวยลงททนอวตโนมวตงไดขททท Website: www.kasikornasset.com

นโยบายกองททน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth)-EUR (กองททนหลวก)

Bloomberg Ticker: JPGIAMT:LX

• กองททนหลวกลงททนในตราสารแหนงหนท ซ ตราสารแหนงททน และหนนวยทรวสตตของทรวสตตเพคทอการลงททนในอสวงหารงมทรวพยต 

(REITs) ทวทวโลก โดยเนขนลงททนในตราสารทททมทการจนายผลตอบแทนสมง ทวซงในรมปดอกเบท ซยหรคอ เงงนปวนผล

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทนงหววงใหขผลประกอบการเคลคทอนไหวตาม

กองททนหลวก และกองททนหลวกใชขกลยททธตการบรงหารกองททนเชงงรทก (active management)

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

  กองทรนรวมนชชเหมสะกนบใคร?

• ผมขทททตของการรายไดขสมมทาเสมอจากการลงททนในตราสารททนและตราสารหนท ซทวทวโลก

• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซขทงอาจจะปรวบตววเพงทมสมงขข ซนหรคอลดลงจนตมทา

กวนามมลคนาทททลงททนและทมาใหขขาดททนไดข

• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวซงแตน 5 ปท  ขข ซนไป

กองทรนรวมนชชไมสเหมสะกนบใคร

• ผมขลงททนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจมานวนเงงนทททแนนนอน หรคอรวกษาเงงนตขนใหขอยมนครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนชช

- อสสนหนวงสคอชท ซชวนฉบวบเตตม หรคอสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ซดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองททนหลวกสามารถลงททนในตราสารทททไมนไดขรวบการจวดอวนดวบความนนาเชคทอถคอ (Unrated securities) และตราสารทททมทอวนดวบความ

นนาเชคทอถคอตมทากวนาอวนดวบทททสามารถลงททนไดข (non-investment grade) ในอวตราสนวนทททมากกวนากองททนรวมทวทวไป ผมขลงททนอาจมทความ

เสททยงจากการผงดนวดชมาระหนท ซของผมขออกตราสาร ซขทงสนงผลใหขผมขลงททนขาดททนจากการลงททนบางสนวนหรคอทวซงจมานวนไดข 

• กองททนหลวกอาจลงททนในสวญญาซค ซอขายลนวงหนขาเพคทอเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงททน (Efficient Portfolio Management) 

ทมาใหขกองททนมทความเสททยงมากกวนากองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยตอขางองงโดยตรง เนคทองจากใชขเงงนลงททนในจมานวนทททนขอยกวนาจขงมท

กมาไร/ขาดททนสมงกวนาการลงททนในหลวกทรวพยตอขางองงโดยตรง

• กองททนลงททนในสวญญาซค ซอขายลนวงหนขาเพคทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตตมจมานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา

เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวซน กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)

• กองททนนท ซและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จขงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด

วงกฤตการณตทททไมนปกตง ทมาใหขกองททนไมนสามารถนมาเงงนกลวบเขขามาในประเทศซขทงอาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดขรวบชมาระเงงนคนาขายคคน

หนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททก มาหนด

• การลงททนในหนนวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมตประกวนชทวงตควบการลงททนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดขรวบเงงนลงททนคคน

มากกวนาหรคอนขอยกวนาเงงนทททไดขลงททนไป ทวซงนท ซ ผมขลงททนควรศขกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมตประกวนชทวงตควบ

หนนวยลงททนกนอนการตวดสงนใจลงททน

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

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

ตมทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดมาเนงนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนขทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน

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

ตมทา สมง

การกระจทกตววลงททนใน

ผมขออกตราสารรวม

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration 

Risk) ของ กองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth) - EUR
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนขทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน

การลงททนกระจทกตววใน

หมวดอทตสาหกรรมรวม

สมง

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

ตมทา

หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปงดเผยขขอมมลดวงกลนาว

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง

ทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth) - EUR
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนขทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน

การลงททนกระจทกตววลง

รายประเทศรวม

ตมทา สมง

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

หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปงดเผยขขอมมลดวงกลนาว

ทนชงหมด/
เกสอบทนชงหมด

ดรลยพปนปจ ไมสปของกนนบสงสสวน

ตมทา สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงงนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หนนวยลงททน : 98.18%

เงงนฝาก

หรคอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก

: 2.18%

อคทน ๆ : -0.36%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

หลนกทรนพยยทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก (% NAV)

98.18%JPMORGAN GLOBAL INCOME FUND (JPM INV-GLB INCOME-A MTH) 

(JPAM) 

1.96%บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL)  (AA+(tha))

0.21%บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

0.01%The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY)  (A1)

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 29 มกราคม 2564 ทวซงนท ซ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income 

Fund, Class A (mth) - EUR

2.20%BAML RTY Covered Call Note 03/21 

2.10%BC RTY Covered Call Note 03/21 

1.00%CS RTY Covered Call Note 04/21 

0.60%Prologis 

0.50%Coca-Cola 

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2564
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สนดสสวนกสรลงทรนแยกตสมทรนพยยสปนทชทลงทรน (% ของ NAV)ของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global 

Income Fund, Class A (mth) - EUR

27.60%US High Yield 

16.90%Global Equity 

9.80%Preferred Equity 

8.70%European High Yield 

6.10%Non-Agency Securitized 

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2564
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  คสสธรรมเนชยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนวซน คทณควรพงจารณาการเรทยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนต นายทะเบทยน คนาใชขจนายอคทนๆ รวมคนาใชขจนาย

เกตบจรงง 1.0700

เกตบจรงง 0.0321 เกตบจรงง 0.0803 เกตบจรงง 0.0100

เกตบจรงง 1.1924

สมงสทดไมนเกงน 3.2100

สมงสทดไมนเกงน 0.2675 สมงสทดไมนเกงน 0.3210

สมงสทดไมนเกงน 1.0700

สมงสทดไมนเกงน 4.0125

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทช ทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอป
ชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตท : คนาใชขจนายอคทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสทดของกองททน

คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพงทม ภาษทธทรกงจเฉพาะหรคอภาษทอคทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee) 1.50%3.00%

คนาธรรมเนทยมการรวบซค ซอคคนหนนวยลงททน (Back-end Fee) ยกเวขน3.00%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ

คนาธรรมเนทยมอคทนๆ  ตามทททจนายจรงง

หมายเหตท : *บรงษวทจวดการจะยกเวขนคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนสมาหรวบการซค ซอหนนวยลงททนผนานชนองทาง K PLUS K-My Funds และ K-Cyber Invest 

ระหวนางววนททท 12 ตทลาคม ถขง 30 ธวนวาคม 2563

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซค ซอคคนหนนวยลงททนของกองททนตขนทางหรคอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตนอวตราใดจะสมงกวนา
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คสสธรรมเนชยมของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth) - EUR

(% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.20

0.40
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0.80
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1.60

การจวดการ รวมคนาใชขจนาย

1.2500

1.4200

0.0000 0.0000

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรงง เพดานคนาธรรมเนทยม

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทช ทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอป
ชข
อง

 N
AV คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

For MOM_K-GINCOME

หมายเหตท : 

กองททนตนางประเทศคคน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหขกองททน

อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปตนอวตราเรทยกเกตบจรงงลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวซงนท ซ สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง

ประเทศไดขจากหนวงสคอชท ซชวนของกองททนตนางประเทศ
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดมาเนงนการในอดทต มงไดขเปตนสงทงยคนยวนถขงผลการดมาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark)  คสอ ดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index 
(Total Return Gross) Hedged to EUR (40%) / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net)  Hedged to EUR 
(35%) / ดนชนช Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%) (ตนวชชชวนด
ของกองทรนหลนก) โดยมชรสยละเอชยดดนงนชช   
• ตนวชชชวนดซนทงประกอบดขวยดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) 
Hedged to EUR (40%) / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net)  Hedged to EUR (35%) / ดนชนช Bloomberg 
Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%) ปรนบดขวยตขนทรนกสรปของกนนควสม
เสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสสนวณผลตอบแทน ตสมสนดสสวนกสรทสสสนญญส
ปของกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณรขอยละ 75   
• ตนวชชชวนดซนทงประกอบดขวยดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) 
Hedged to EUR (40%) / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net)  Hedged to EUR (35%) / ดนชนช Bloomberg 
Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%) ปรนบดขวยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอเทชยบ
กนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสสนวณผลตอบแทน ตสมสนดสสวนทชทไมสไดขทสสสนญญสปของกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลก
เปลชทยนประมสณรขอยละ 25

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

-8.00%

-4.00%

0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

16.00%

2558 2559 2560 2561 2562 2563

-2.00%

5.87%
7.84%

-6.72%
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11.59%
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14.34%

11.38%

กองททน ดวชนทชท ซววดของกองททน

%
 ต
สอป
ช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตท : ในปททททกองททนจวดตวซง กราฟจะแสดงผลการดมาเนงนงานตวซงแตนววนจวดตวซงกองททนจนถขงววนทมาการสทดทขายของปทปฏงทงนนวซน

กองททน K-GINCOME-A(R) เสนอขายหนนวยลงททนตวซงแตนววนททท 10 มงถทนายน 2558 เปตนตขนไป
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ผลการดมาเนงนงานของกองททน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth) - EUR
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ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ

For MOM_K-GINCOME

3. กองทรนนชชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -22.58%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 6.50% ตสอปช

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

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Foreign Investment Allocation

 * กรณชกองทรนจนดตนชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขนชนนนบตนชงแตสจนดตนชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตนชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขนชนนนบตนชงแตสจนดตนชงกองทรน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชท 29 มกรสคม 2564 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช  * 3 ปช  * 5 ปช  * 10 ปช  * ตนชงแตสจนดตนชง *YTD

K-GINCOME-A(R) 8.71 7.32 2.39 1.76 4.47 N/A 3.070.03

ตววชท ซววด 8.18 7.74 9.67 5.54 8.65 N/A 6.57-0.53

ความผวนผวนของกองททน * 6.21 6.68 11.75 7.48 6.50 N/A 6.683.90

ความผวนผวนของตววชท ซววด * 6.00 6.54 14.36 9.21 7.69 N/A 7.595.68

หมายเหตท : * รขอยละตนอปท

วงธทการคมานวณผลการดมาเนงนงานของกองททนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดมาเนงนงานของกองททนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจทบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Foreign Investment Allocation ณ วนนทชท 29 มกรสคม 2564

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GINCOME-A(R)

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

22.32 9.1117.98 26.96 12.12 8.97เปอรตเซตนตตไทลตททท 5

12.10 5.0212.25 10.41 7.60 8.30เปอรตเซตนตตไทลตททท 25

7.76 2.146.90 3.17 5.25 5.45เปอรตเซตนตตไทลตททท 50

5.15 1.004.45 0.98 3.49 3.04เปอรตเซตนตตไทลตททท 75

3.30 -2.072.32 -6.24 2.14 2.87เปอรตเซตนตตไทลตททท 95

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

2.17 5.592.36 6.28 7.18 9.18เปอรตเซตนตตไทลตททท 5

5.23 8.715.01 9.98 7.87 9.25เปอรตเซตนตตไทลตททท 25

6.51 10.217.01 13.37 9.56 12.70เปอรตเซตนตตไทลตททท 50

9.69 12.8711.34 18.05 13.00 14.12เปอรตเซตนตตไทลตททท 75

16.05 18.0717.29 29.92 15.63 14.58เปอรตเซตนตตไทลตททท 95

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรดของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A 
(mth) - EUR ณ วนนทชท 31 มกรสคม 2564

(%) 
กองทรน 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปช ตนชงแตสจนดตนชงYTD
กองททนหลวก 8.68 N/A 1.66 1.32 3.89 N/A 2.390.27

Benchmark 7.92 N/A 7.41 4.77 7.48 N/A 5.25-0.36

หมายเหตท : Benchmark :  40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to 

EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total 

Return Gross) Hedged to EUR

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปทขข ซนไป จะแสดงเปตนอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คทณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจทบวนไดขททท 

https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-global-income-a-mth-eur-lu1223202513#
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมนจนายเงงนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

บมจ.ธนาคารกรทงเทพผมขดมแลผลประโยชนย

10 มงถทนายน 2558วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 30,000 ลขานบาท

ไมนกมาหนด

4,221.52 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 11.8633 บาท/หนนวย

ททกววนทมาการซค ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทมาการซค ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซสชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทมาการซค ซอ ททกววนทมาการซค ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขวซนตมทาของการซค ซอครวซงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขวซนตมทาของการซค ซอครวซงถวดไป

ททกววนทมาการซค ซอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.ททกววนทมาการซค ซอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววนทมาการขายคคน ททกววนทมาการซค ซอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

มมลคนาขวซนตมทาของการขายคคน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลคอขวซนตมทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคคน

(ประกาศNAV T+2 คคนเงงน T+4 เวลา 10.00 น.เปตนตขนไป)

T+4 คคอ 4 ววนทมาการหลวงจากววนทมารายการขายคคน

คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยตสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

คทณชทณหวรรณ ขวตตงนานนทต (ผมขจวดการกองททนทางเลคอก), เรงทมบรงหาร 7 พฤศจงกายน 2561รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 14.15%

(กรณทกองททนจวดตวซงไมนถขง 1 ปทจะแสดงคนาตวซงแตนจวดตวซงกองททน)
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ธนาคารกสงกรไทย จมากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข จมากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดต แอนดต เฮขาสต จมากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จมากวด (มหาชน)

บรงษวท เมคองไทยประกวนชทวงต จมากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยตนายหนขาซค ซอขายหนนวยลงททน ฟง นโนมทนา จมากวด

บรงษวท หลวกทรวพยตนายหนขาซค ซอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธต จมากวด

บรงษวทหลวกทรวพยต กรทงไทย ซทมงโกข จมากวด

บรงษวทหลวกทรวพยต กรทงศรท จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต กสงกรไทย จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต เกทยรตงนาคงนภวทร จมากวด(มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต โกลเบลตก จมากวด

บรงษวทหลวกทรวพยต ควนทรทท กรท รป จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต เคจทไอ (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต เคททบทเอสทท จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จมากวด

บรงษวทหลวกทรวพยต ดทบทเอส วงคเคอรตส (ประเทศไทย) จมากวด

บรงษวทหลวกทรวพยต ทรทนทตท ซ จมากวด

บรงษวทหลวกทรวพยต ทงสโกข จมากวด

บรงษวทหลวกทรวพยต ไทยพาณงชยต จมากวด

บรงษวทหลวกทรวพยต ธนชาต จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต โนมมระ พวฒนสงน จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต บววหลวง จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต ฟง นวนซนา จมากวด

บรงษวทหลวกทรวพยต ฟง นวนเซทย ไซรวส จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต เมยตแบงกต กงมเอตง (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต เมอรตชวทน พารตทเนอรต จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต ยมโอบท เคยตเฮทยน (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต แลนดต แอนดต เฮาสต จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต หยวนตขา (ประเทศไทย) จมากวด

บรงษวทหลวกทรวพยต อารตเอชบท (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต เอเซทย พลวส จมากวด

บรงษวทหลวกทรวพยต เออทซท จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต ไอ วท โกลบอล จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยต ไอรนา จมากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยตจวดการกองททน เมอรตชวทน พารตทเนอรต จมากวด

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสชอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยตจวดการกองททน เอเชทย เวลทต จมากวด

บรงษวทหลวกทรวพยตนายหนขาซค ซอขายหนนวยลงททน เวตลธต เมจงก จมากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชชวน / บรงษวทหลวกทรวพยตจวดการกองททนกสงกรไทย จมากวด

รของเรชยน ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400

โทรศวพทต : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988

website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนตไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองททนสงวนสงทธงทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรคอเพคทอประโยชนตของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมคองสหรวฐอเมรงกา หรคอผมขทททมทถงทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรงกา หรคอบทคคลซขทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมนในสหรวฐอเมรงกา รวมถขงกองทรวพยตสงนของบทคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรคอ

หขางหทขนสนวนซขทงจวดใหขมทขข ซนและดมาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวซงไมนไดขอยมนภายใตขความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงททน

ซขทงผมขลงททนอาจไมนไดขรวบเงงนลงททนคคนเตตมจมานวน

 - ไดขรวบอนทมวตงจวดตวซง และอยมนภายใตขการกมากวบดมแลของสมานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารนางหนวงสคอชท ซชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ซมงไดขเปตนการแสดงวนาส มานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถขง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสคอชท ซชวนของกองททนรวม หรคอ ไดขประกวนราคาหรคอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวซน

ทวซงนท ซ บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสคอชท ซชวนสนวนสรทปขขอมมลส มาควญ ณ ววนททท 29 มกราคม 2564 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดมาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปตนเทตจ

และไมนท มาใหขผมขอคทนส มาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชคทอถคอของตราสารทททลง

ททน (credit rating) ซขทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชมาระหนท ซ โดยพงจารณาจากผลการดมาเนงนงานทททผนานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ซ

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นนาลงททน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสทด มทความเสททยงตมทาทททสทดทททจะไมนสามารถชมาระหนท ซ

  ไดขตามกมาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถคอวนามทความเสททยงตมทามากทททจะไมนสามารถ

  ชมาระหนท ซไดขตามกมาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตมทาทททจะไมนสามารถชมาระหนท ซไดขตามกมาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชมาระหนท ซไดขตามกมาหนด

ระดวบทททต มทากวนา

นนาลงททน

ตมทากวนา

BBB

ตมทากวนา

BBB(tha)

ตมทากวนา

Baa

ตมทากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชมาระหนท ซไดขตามกมาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซขทงขข ซนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน 

ปวจจวยทางการเมคองทวซงในและตนางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ซย เชนน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขข ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมนกตจะสมงขข ซนดขวย ดวงนวซนราคา

ตราสารหนท ซทททออกมากนอนหนขาจะมทการซค ซอขายในระดวบราคาทททต มทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยตสงนทททลงททน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตมทากวนา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยตทททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขข ซนหรคอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปวจจวยทางการเมคองทวซงในและตนางประเทศ เปตนตขน ซขทงพงจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยตสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารตในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทมากมาไรในชนวงทททบาทแขตง กองททนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขตงและขายทมากมาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขข ซนกวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนวซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปตนเครคทองมคอสมาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลนาว ซขทงท มาไดขดวงตนอไปนท ซ

- ปของกนนควสมเสชทยงทนชงหมดหรสอเกสอบทนชงหมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบทสวดสนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนคทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขข ซนอยมนกวบดทลยพงนงจของผมขจวดการกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรคอไมน 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกงดเหตทการณตทททสนงผลกระทบตนอการดมาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรคอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดมาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน

ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกงดเหตทการณตทททสนงผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวซน กองททนดวง

กลนาวอาจมทผลการดมาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน

ประเทศใดประเทศหนขทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกงดเหตทการณตทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมคอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปตนตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดมาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซค ซอขายทรวพยตสงนของกองททน 

โดยคมานวณจากมมลคนาทททต มทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซค ซอทรวพยตสงนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยตสงนทททกองททนรวมลงททนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยตสงนสททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คคอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซขทงสะทขอนใหขเหตนถขง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคนา 

TE ตมทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททต มทา ดวงนวซน กองททนรวมนท ซจขงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด

ในอวตราทททสมง ดวงนวซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน
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