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กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจ�กตัวในสาธารณรัฐประชาชนจ�น
จ�งมีความเส่ียงท่ีผู�ลงทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจํานวนมาก 

นโยบายกองทุน KT-ASIAG-SSF

แนวทางการสร�างพอร�ตโฟลิโอของกองทุนรวมหลักกองทุน KT-ASIAG-SSF เหมาะสำหรับใคร?

ป�จจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

กองทุนมีนโยบายเน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน�วยลงทุน (Share class) “I”
ในสกุลเง�นดอลลาร�สหรัฐ โดยเฉล่ียในรอบป�บัญช�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุนรวม หร�อตามอัตราส�วนท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ซ�่งกองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค�การลงทุนเพื่อให�ผู�ลงทุนได�รับการเพิ่มมูลค�าของเง�นทุนในระยะยาวโดยลงทุนส�วนใหญ�ในบร�ษัทที่มี
ธุรกิจที่ได�รับประโยชน�หร�อเกี่ยวข�องกับการเติบโตในเศรษฐกิจเอเช�ย ไม�รวมประเทศญี่ปุ�น
 

การเติบโตเช�งคุณภาพ

ประเภทของ
การเติบโต การเติบโตเช�งโครงสร�าง, คุณภาพของแฟรนไชส�

รูปแบบการเติบโต สร�างผลตอบแทนทบต�นระยะยาว

การเติบโตท่ีสูงกว�า, Track Record ของการดำเนินการท่ีม่ันคง
อัตราส�วนผลตอบแทนต�อเง�นลงทุน (ROIC) ระดับสูง, 

ผลตอบแทนต�อผู�ถือหุ�น (ROE) และพลวัตของอุตสาหกรรมท่ีเก้ือหนุน
ตัวช�วยตัดสินใจ

+5%
การ Active

น�ำหนักลงทุนสูงสุด

ประเทศ/อุตสาหกรรม +/- 15%ขนาดการลงทุน

จำนวนหุ�นสูงสุด 60 ตัว/ Active Share > 70%

ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk)
ความเส่ียงจากความสามารถในการชำระหน้ีของผู�ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล�องของหลักทรัพย� (Liquidity Risk) 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
ความเส่ียงจากการลงทุนกระจ�กตัว (High Concentration Risk) 

ที่มา : J.P. Morgan Asset Management/Benchmark = MSCI AC Asia ex Japan Net 

KT-ASIAG-SSF กองทุนรวมหลัก
JPMorgan Funds – Asia Growth Fund

หุ�นในตลาดเอเช�ย
ที่ไม�รวมประเทศญี่ปุ�น

กองทุนเป�ดเคแทม เอเช�ย โกรท
อิคว�ตี้ ฟ�นด� (ชนิดเพื่อการออม) 

KT-ASIAG-SSF
โอกาสเติบโตไปกับหุ�นเอเช�ย

เร�ม่เสนอขายต้ังแต�วันท่ี 1 ธ.ค. 64 เป�นต�นไป

ผู�ลงทุนท่ียอมรับความเส่ียงและความผันผวนของราคาหุ�นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน
ซ�ง่อาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงข�น้หร�อลดลงจนต่ํากว�ามูลค�าท่ีลงทุนและทำให�ขาดทุนได�
ผู�ลงทุนท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทน
ในระยะยาวท่ีดีกว�าการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป
ผู�ลงทุนท่ีสามารถรับความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียนเง�นตราต�างประเทศได�
เน่ืองจากเป�นกองทุนรวมเพ่ือการออม ผู�ลงทุนควรลงทุนในกองทุน
อย�างน�อย 10 ป� เพ่ือให�เป�นไปตามเง�อ่นไขท่ีกฎหมายกำหนด
ผู�ลงทุนท่ีต�องการลดหย�อนภาษีเง�นได�บุคคลธรรมดาตามมติคณะรัฐมนตร�
เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กองทุนน้ีมีความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน ท้ังน้ี กองทุนมีนโยบายป�องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน/ ในกรณีท่ีกองทุนไม�ได�มีนโยบาย
ป�องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจำนวน ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุนหร�อจะได�รับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หร�อได�รับเง�นคืนต่ำกว�าเง�นลงทุนเร�ม่แรกได�

ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน ข�อมูลเกี่ยวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีที่ระบุไว�ในคู�มือการลงทุนในกองทุนเพื่อการออม
และความเสี่ยง ก�อนตัดสินใจลงทุน

CALL CENTER 02 686 6100 www.ktam.co.th KTAM Smart Trade @KTAM KTAM TV Online

กองทุนลดหย�อนภาษี

(ไม�รวมประเทศญ่ีปุ�น)



ป�จจัยด�าน Growth และ Quality คือป�จจัยที่ให�ผลตอบแทนเหนือตลาดในช�วงที่ผ�านมา

โอกาสและความท�าทายในสภาพแวดล�อมป�จจ�บัน

สำรวจโอกาสการลงทุนจากป�จจัยที่สร�างการเติบโต

ผลการดำเนินงานของ MSCI Asia ex Japan (AxJ) ตั้งแต�ป� 2015
Quality + Growth มีผลตอบแทนเหนือกว�าดัชนีในระยะยาว (มูลค�าเร�่มที่ 100 ณ สิ้นสุด เดือน ธันวาคม ป� 2014)

ซ�่งมากกว�าการเน�นเฉพาะหลักทรัพย�ที่มีการเติบโตเช�งโครงสร�างเพียงอย�างเดียว

สาระบันเทิงออนไลน� ชอปป��งออนไลน�

ซอฟต�แวร�
สำหรับองค�กร

การว�จัยและ
การพัฒนาด�านสุขภาพ

โครงสร�างพื้นฐาน
ระบบคลาวด�*

ธุรกิจการเง�นที่อ�อนไหว
ต�ออัตราดอกเบี้ย

พลังงาน

วัสดุอุตสาหกรรม

การศึกษาออนไลน� การบร�โภค
แบบออฟไลน�

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 31 ต.ค. 63

ข�อมูลกองทุน KT-ASIAG-SSF

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปร�ยบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ� มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โอกาสการลงทุน กำลังถูกท�าทาย

การคัดเลือกหุ�นแบบ Bottom Up สะท�อนจำนวนโอกาสการเติบโตเช�งโครงสร�างระยะยาว

ที่มา : J.P. Morgan Asset Management
*โครงสร�างพ้ืนฐานมีความเสมือนกับระบบคอมพิวเตอร� มีท้ังหน�วยประมวลผล ระบบเคร�อข�าย และพ้ืนท่ีจัดเก็บข�อมูล
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ที่มา : J.P. Morgan Asset Management

มาตรฐานช�ว�ตที่สูงข�้น

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร�างประชากร

การเข�าถึงแหล�งเง�นทุน
หร�อการใช�บร�การสถาบันการเง�น 

JPM
Asia Growth

ประเภทกองทุน

ระดับความเส่ียงกองทุน
สกุลเง�น (กองทุนรวมหลัก)
นโยบายการป�องกัน
ความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน
เง�นลงทุนข้ันต่ำ
วันเป�ดรับคำส่ังซ�อ้และขายคืน

กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวม Feeder Fund
กองทุนรวมท่ีเน�นลงทุนแบบมีความเส่ียงต�างประเทศ

6

USD

T+5

ตามดุลยพินิจผู�จัดการกองทุน

ไม�กำหนด

วันรับเง�นค�าขายคืน 

ทุกวันทำการซ�้อขาย 
ช�วง IPO ตั้งแต�เวลาเริ่มเป�ดทำการ - 15.30 น.
หลัง IPO ตั้งแต�เวลาเริ่มเป�ดทำการ - 14.00 น.

ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน ข�อมูลเกี่ยวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีที่ระบุไว�ในคู�มือการลงทุนในกองทุนเพื่อการออม
และความเสี่ยง ก�อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนน้ีมีความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน ท้ังน้ี กองทุนมีนโยบาย
ป�องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน/ ในกรณีท่ี
กองทุนไม�ได�มีนโยบายป�องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจำนวน
ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุนหร�อจะได�รับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หร�อ
ได�รับเง�นคืนต่ำกว�าเง�นลงทุนเร�ม่แรกได�


