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ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

กลุม Asia Pacific Ex Japan

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund

(กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหนวยลงทุน class I (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย

กวารอยละ 80 ของNAV ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนอยางนอย 67% ของNAV ในตราสารทุนของ

บริษัทที่มีภูมิลําเนา หรือดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย (ยกเวนญี่ปุน) รวมถึง

ตลาดเกิดใหม ซึ่งเปนบริษัทที่มีแนวโนมการเติบโตที่ดี

บลจ.ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก : JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l

กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟนด มุงหวังใหผล

ประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก สวน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (Class I)

(กองทุนหลัก) มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 24.20 7.76 7.73 24.20

ดัชนีชี ้ว ัด 16.14 1.79 6.13 16.14

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 22.07 6.64 5.37 22.07

ความผันผวนกองทุน 25.97 27.47 22.45 25.97

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 19.33 19.25 16.60 19.33

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 22.21

ดัชนีชี ้ว ัด 10.71

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 23.20

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 17.61

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดย

เฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 25/02/64

วันเริ ่มตน class 25/02/64

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย พีรพงศ กิจจาการ ตั ้งแต 25/02/64

น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย ตั ้งแต 01/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ในสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคาสกุลเงินบาท ณ วัน

ที่คํานวณผลตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย

หนวยลงทุน

วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขายหนวย

ลงทุน

เวลาทําการ : 8.30  14.00 เวลาทําการ : 8.30  14.00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวัน

หยุดทําการในตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 2.14 0.80

รวมคาใชจาย 5.35 1.04

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)

**รวมคาใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีที่ผานมา ***คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตาง

ประเทศ (Rebate fee) คือ 0.00% ของNAV

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 1.50

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 1.50

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)

**การโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนกําหนด

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 46.66 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 84.16 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.05 เทา

Sharpe Ratio 1.18

Alpha 11.50

Beta 1.14

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 93.99

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 4.27

เง ินฝากธนาคาร 1.74

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

JPMorgan Funds  Asia Growth Fund (Class I) 93.99

หมายเหตุ :

การลงทุนในกองทุนอื ่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

ชื ่อกองทุน : JPMorgan Funds – Asia Growth Fund ISIN code : LU0943624824

Bloomberg code : JPALCIA LX

กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี ้ ฟนด 

KTAM Asia Growth Equity Fund

KTASIAGA 

ชนิดสะสมมูลคา

กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี ้ ฟนด 

KTAM Asia Growth Equity Fund

KTASIAGA 

ชนิดสะสมมูลคา

กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี ้ ฟนด 

KTAM Asia Growth Equity Fund

KTASIAGA 

ชนิดสะสมมูลคา

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม

https://https//www.ktam.co.th/fif-fund-detail-document.aspx?IdF=72
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ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

กลุม Asia Pacific Ex Japan

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund
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กวารอยละ 80 ของNAV ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนอยางนอย 67% ของNAV ในตราสารทุนของ

บริษัทที่มีภูมิลําเนา หรือดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย (ยกเวนญี่ปุน) รวมถึง

ตลาดเกิดใหม ซึ่งเปนบริษัทที่มีแนวโนมการเติบโตที่ดี

บลจ.ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก : JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l

กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟนด มุงหวังใหผล

ประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก สวน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (Class I)

(กองทุนหลัก) มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 24.20 7.76 7.73 24.20

ดัชนีชี ้ว ัด 16.14 1.79 6.13 16.14

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 22.07 6.64 5.37 22.07

ความผันผวนกองทุน 25.97 27.47 22.45 25.97

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 19.33 19.25 16.60 19.33

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 22.21

ดัชนีชี ้ว ัด 10.71

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 23.20

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 17.61

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดย

เฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 25/02/64

วันเริ ่มตน class 25/02/64

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย พีรพงศ กิจจาการ ตั ้งแต 25/02/64

น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย ตั ้งแต 01/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ในสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคาสกุลเงินบาท ณ วัน

ที่คํานวณผลตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย

หนวยลงทุน

วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขายหนวย

ลงทุน

เวลาทําการ : 8.30  14.00 เวลาทําการ : 8.30  14.00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวัน

หยุดทําการในตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 2.14 0.80

รวมคาใชจาย 5.35 1.04

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)

**รวมคาใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีที่ผานมา ***คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตาง

ประเทศ (Rebate fee) คือ 0.00% ของNAV

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 1.50

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 1.50

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)

**การโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนกําหนด

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 46.66 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 84.16 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.05 เทา

Sharpe Ratio 1.18

Alpha 11.50

Beta 1.14

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 93.99

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 4.27

เง ินฝากธนาคาร 1.74

หมายเหตุ :
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

กลุม Asia Pacific Ex Japan

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund

(กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหนวยลงทุน class I (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย

กวารอยละ 80 ของNAV ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนอยางนอย 67% ของNAV ในตราสารทุนของ

บริษัทที่มีภูมิลําเนา หรือดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย (ยกเวนญี่ปุน) รวมถึง

ตลาดเกิดใหม ซึ่งเปนบริษัทที่มีแนวโนมการเติบโตที่ดี

บลจ.ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก : JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l

กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟนด มุงหวังใหผล

ประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก สวน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (Class I)

(กองทุนหลัก) มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 24.20 7.76 7.73 24.20

ดัชนีชี ้ว ัด 16.14 1.79 6.13 16.14

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 22.07 6.64 5.37 22.07

ความผันผวนกองทุน 25.97 27.47 22.45 25.97

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 19.33 19.25 16.60 19.33

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 22.21

ดัชนีชี ้ว ัด 10.71

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 23.20

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 17.61

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดย

เฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 25/02/64

วันเริ ่มตน class 25/02/64

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย พีรพงศ กิจจาการ ตั ้งแต 25/02/64

น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย ตั ้งแต 01/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ในสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคาสกุลเงินบาท ณ วัน

ที่คํานวณผลตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย

หนวยลงทุน

วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขายหนวย

ลงทุน

เวลาทําการ : 8.30  14.00 เวลาทําการ : 8.30  14.00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวัน

หยุดทําการในตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 2.14 0.80

รวมคาใชจาย 5.35 1.04

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)

**รวมคาใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีที่ผานมา ***คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตาง

ประเทศ (Rebate fee) คือ 0.00% ของNAV

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 1.50

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 1.50

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)

**การโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนกําหนด

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 46.66 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 84.16 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.05 เทา

Sharpe Ratio 1.18

Alpha 11.50

Beta 1.14

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 93.99

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 4.27

เง ินฝากธนาคาร 1.74

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV
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คําอธิบาย

Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนกรณีท่ียังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอ

หนวยท่ีจุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ําสุดในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลงคา Maximum Drawdownเปนขอมูลท่ีชวยใหทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนใน

กองทุนรวม 

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพ่ือเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟนกลับมาท่ีเงินทุนเร่ิมตนใชระยะเวลานาน

เทาใด 

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศท่ีมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึง โดยคํานวณจากมูลคาท่ีต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือ

หลักทรัพยกับ ผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีคา

portfolio turnover สูง บงช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพยบอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทําใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีสูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนิน

งานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว 

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมกับอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอน

ถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเส่ียงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกวา เน่ืองจากไดรับผลตอบแทนสวนเพ่ิมท่ีสูงกวาภายใตระดับความเส่ียงเดียวกัน 

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยคา Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีช้ีวัด ซ่ึง

เปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดง

วา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดง

วา หลักทรัพย ในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด 

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผล

ตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีช้ีวัดกองทุนรวมท่ีมีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียหางจากดัชนีช้ีวัดมากข้ึน 

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะ

ไดรับคืน นํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คํานวณจากคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละ

ตัวท่ีกองทุนมีการลงทุน และเน่ืองจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอปจึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสาร

หน้ีท่ีมีนโยบายถือครอง ตราสารหน้ีจนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกลเคียงกันได

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430 www.ktam.co.th

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี ้ ฟนด 

KTAM Asia Growth Equity Fund

KTASIAGA 

ชนิดสะสมมูลคา



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund),กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

กลุม Asia Pacific Ex Japan

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund

(กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหนวยลงทุน class I (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย

กวารอยละ 80 ของNAV ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนอยางนอย 67% ของNAV ในตราสารทุนของ

บริษัทที่มีภูมิลําเนา หรือดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย (ยกเวนญี่ปุน) รวมถึง

ตลาดเกิดใหม ซึ่งเปนบริษัทที่มีแนวโนมการเติบโตที่ดี

บลจ.ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก : JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l

กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟนด มุงหวังใหผล

ประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก สวน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (Class I)

(กองทุนหลัก) มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 24.23 7.75 7.77 24.23

ดัชนีชี ้ว ัด 16.14 1.79 6.13 16.14

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 22.07 6.64 5.37 22.07

ความผันผวนกองทุน 25.91 27.47 22.45 25.91

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 19.33 19.25 16.60 19.33

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 25.32

ดัชนีชี ้ว ัด 16.39

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 25.36

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 18.97

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดย

เฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 25/02/64

วันเริ ่มตน class 01/12/64

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย พีรพงศ กิจจาการ ตั ้งแต 25/02/64

น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย ตั ้งแต 01/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ในสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคาสกุลเงินบาท ณ วัน

ที่คํานวณผลตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย

หนวยลงทุน

วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขายหนวย

ลงทุน

เวลาทําการ : 8.30  14.00 เวลาทําการ : 8.30  14.00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : ไมกําหนด การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : ไมกําหนด ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : ไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการ

ในตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 2.14 0.80

รวมคาใชจาย 5.35 1.04

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน(ถามี) **คา

ตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) คือ 0.00% ของ NAV

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน ** กรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใน บลจ. เรียกเก็บสูงสุดไมเกินรอยละ 3.21

(ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ), กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง SSF ของ บลจ.อื่น จะเรียกเก็บดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

ดังตอไปนี้ เรียกเก็บสูงสุดไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอนหนาวันทําการซื้อ

ขายหนวยลงทุน ขั้นตํ่า 200 บาท หรือ 200 บาทตอรายการ (ปจจุบันเรียกเก็บ 200 บาทตอรายการ)

***การโอนหนวย ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 38.54 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 84.16 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.05 เทา

Sharpe Ratio 1.27

Alpha 8.94

Beta 1.14

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 93.99

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 4.27

เง ินฝากธนาคาร 1.74

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

JPMorgan Funds  Asia Growth Fund (Class I) 93.99

หมายเหตุ :

การลงทุนในกองทุนอื ่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

ชื ่อกองทุน : JPMorgan Funds – Asia Growth Fund ISIN code : LU0943624824

Bloomberg code : JPALCIA LX

กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี ้ ฟนด 

KTAM Asia Growth Equity Fund

KTASIAGSSF 

ชนิดเพื ่อการออม

กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี ้ ฟนด 

KTAM Asia Growth Equity Fund

KTASIAGSSF 

ชนิดเพื ่อการออม

กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี ้ ฟนด 

KTAM Asia Growth Equity Fund

KTASIAGSSF 

ชนิดเพื ่อการออม

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม

https://www.ktam.co.th/rmf-ltf-fund-detail-document.aspx?IdF=50


บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund),กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

กลุม Asia Pacific Ex Japan

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund

(กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหนวยลงทุน class I (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย

กวารอยละ 80 ของNAV ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนอยางนอย 67% ของNAV ในตราสารทุนของ

บริษัทที่มีภูมิลําเนา หรือดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย (ยกเวนญี่ปุน) รวมถึง

ตลาดเกิดใหม ซึ่งเปนบริษัทที่มีแนวโนมการเติบโตที่ดี

บลจ.ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก : JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l

กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟนด มุงหวังใหผล

ประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก สวน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (Class I)

(กองทุนหลัก) มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 24.23 7.75 7.77 24.23

ดัชนีชี ้ว ัด 16.14 1.79 6.13 16.14

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 22.07 6.64 5.37 22.07

ความผันผวนกองทุน 25.91 27.47 22.45 25.91

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 19.33 19.25 16.60 19.33

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 25.32

ดัชนีชี ้ว ัด 16.39

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 25.36

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 18.97

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดย

เฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 25/02/64

วันเริ ่มตน class 01/12/64

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย พีรพงศ กิจจาการ ตั ้งแต 25/02/64

น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย ตั ้งแต 01/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ในสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคาสกุลเงินบาท ณ วัน

ที่คํานวณผลตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย

หนวยลงทุน

วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขายหนวย

ลงทุน

เวลาทําการ : 8.30  14.00 เวลาทําการ : 8.30  14.00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : ไมกําหนด การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : ไมกําหนด ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : ไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการ

ในตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 2.14 0.80

รวมคาใชจาย 5.35 1.04

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน(ถามี) **คา

ตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) คือ 0.00% ของ NAV

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน ** กรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใน บลจ. เรียกเก็บสูงสุดไมเกินรอยละ 3.21

(ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ), กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง SSF ของ บลจ.อื่น จะเรียกเก็บดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

ดังตอไปนี้ เรียกเก็บสูงสุดไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอนหนาวันทําการซื้อ

ขายหนวยลงทุน ขั้นตํ่า 200 บาท หรือ 200 บาทตอรายการ (ปจจุบันเรียกเก็บ 200 บาทตอรายการ)

***การโอนหนวย ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 38.54 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 84.16 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.05 เทา

Sharpe Ratio 1.27

Alpha 8.94

Beta 1.14

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 93.99

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 4.27

เง ินฝากธนาคาร 1.74

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

JPMorgan Funds  Asia Growth Fund (Class I) 93.99

หมายเหตุ :

การลงทุนในกองทุนอื ่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

ชื ่อกองทุน : JPMorgan Funds – Asia Growth Fund ISIN code : LU0943624824

Bloomberg code : JPALCIA LX

กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี ้ ฟนด 

KTAM Asia Growth Equity Fund

KTASIAGSSF 

ชนิดเพื ่อการออม

กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี ้ ฟนด 

KTAM Asia Growth Equity Fund

KTASIAGSSF 

ชนิดเพื ่อการออม

กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี ้ ฟนด 

KTAM Asia Growth Equity Fund

KTASIAGSSF 

ชนิดเพื ่อการออม

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund),กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

กลุม Asia Pacific Ex Japan

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund

(กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหนวยลงทุน class I (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย

กวารอยละ 80 ของNAV ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนอยางนอย 67% ของNAV ในตราสารทุนของ

บริษัทที่มีภูมิลําเนา หรือดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย (ยกเวนญี่ปุน) รวมถึง

ตลาดเกิดใหม ซึ่งเปนบริษัทที่มีแนวโนมการเติบโตที่ดี

บลจ.ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก : JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l

กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟนด มุงหวังใหผล

ประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก สวน JPMorgan Funds – Asia Growth Fund (Class I)

(กองทุนหลัก) มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 24.23 7.75 7.77 24.23

ดัชนีชี ้ว ัด 16.14 1.79 6.13 16.14

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 22.07 6.64 5.37 22.07

ความผันผวนกองทุน 25.91 27.47 22.45 25.91

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 19.33 19.25 16.60 19.33

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 25.32

ดัชนีชี ้ว ัด 16.39

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 25.36

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 18.97

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดย

เฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 25/02/64

วันเริ ่มตน class 01/12/64

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย พีรพงศ กิจจาการ ตั ้งแต 25/02/64

น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย ตั ้งแต 01/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ในสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคาสกุลเงินบาท ณ วัน

ที่คํานวณผลตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย

หนวยลงทุน

วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขายหนวย

ลงทุน

เวลาทําการ : 8.30  14.00 เวลาทําการ : 8.30  14.00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : ไมกําหนด การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : ไมกําหนด ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : ไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการ

ในตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 2.14 0.80

รวมคาใชจาย 5.35 1.04

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน(ถามี) **คา

ตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) คือ 0.00% ของ NAV

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน ** กรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใน บลจ. เรียกเก็บสูงสุดไมเกินรอยละ 3.21

(ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ), กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง SSF ของ บลจ.อื่น จะเรียกเก็บดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

ดังตอไปนี้ เรียกเก็บสูงสุดไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอนหนาวันทําการซื้อ

ขายหนวยลงทุน ขั้นตํ่า 200 บาท หรือ 200 บาทตอรายการ (ปจจุบันเรียกเก็บ 200 บาทตอรายการ)

***การโอนหนวย ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 38.54 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 84.16 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.05 เทา

Sharpe Ratio 1.27

Alpha 8.94

Beta 1.14

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 93.99

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 4.27

เง ินฝากธนาคาร 1.74

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

JPMorgan Funds  Asia Growth Fund (Class I) 93.99

หมายเหตุ :

การลงทุนในกองทุนอื ่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

ชื ่อกองทุน : JPMorgan Funds – Asia Growth Fund ISIN code : LU0943624824

Bloomberg code : JPALCIA LX

กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี ้ ฟนด 

KTAM Asia Growth Equity Fund

KTASIAGSSF 

ชนิดเพื ่อการออม

กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี ้ ฟนด 

KTAM Asia Growth Equity Fund

KTASIAGSSF 

ชนิดเพื ่อการออม

กองทุนเปดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี ้ ฟนด 

KTAM Asia Growth Equity Fund

KTASIAGSSF 

ชนิดเพื ่อการออม

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



คําอธิบาย

Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนกรณีท่ียังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอ

หนวยท่ีจุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ําสุดในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลงคา Maximum Drawdownเปนขอมูลท่ีชวยใหทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนใน

กองทุนรวม 

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพ่ือเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟนกลับมาท่ีเงินทุนเร่ิมตนใชระยะเวลานาน

เทาใด 

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศท่ีมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึง โดยคํานวณจากมูลคาท่ีต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือ

หลักทรัพยกับ ผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีคา

portfolio turnover สูง บงช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพยบอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทําใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีสูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนิน

งานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว 

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมกับอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอน

ถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเส่ียงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกวา เน่ืองจากไดรับผลตอบแทนสวนเพ่ิมท่ีสูงกวาภายใตระดับความเส่ียงเดียวกัน 

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยคา Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีช้ีวัด ซ่ึง

เปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดง

วา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดง

วา หลักทรัพย ในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด 

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผล

ตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีช้ีวัดกองทุนรวมท่ีมีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียหางจากดัชนีช้ีวัดมากข้ึน 

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะ

ไดรับคืน นํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คํานวณจากคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละ

ตัวท่ีกองทุนมีการลงทุน และเน่ืองจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอปจึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสาร

หน้ีท่ีมีนโยบายถือครอง ตราสารหน้ีจนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกลเคียงกันได

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430 www.ktam.co.th

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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