iPO : วันที) 21 – 30 มกราคม 2562

ข้ อมูล ณ วันที) 2 มกราคม 2562

หนังสือชีชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลเฮลธ์ แคร์ อคิ วิตีเฮดจ์ เอฟเอ็กซ์
Krungsri Global Healthcare Equity Hedged FX Fund (KFHHCARE)

(หน่
หน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ า: KFHHCARE-A)

บลจ.กรุ งศรี จํากัด
ซึ"งได้ รับการรั บรองโดย CAC*
(*โครงการแนวร่
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุจริ ตของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย)
ไทย

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมที"เน้ นลงทุนแบบมีความเสี"ยงต่ างประเทศ

กองทุนนีลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุ
ในหมวด ตสาหกรรมทางด้ านสุขภาพ (Healthcare
Healthcare Sector)
จึงมีความเสี"ยงที"ผ้ ูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
อะไร
กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร?
ใคร
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
ศษ
สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที"ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอื"นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่
รวม ใช่ การฝากเงิ
การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
อะไร
(1) นโยบายการลงทุน
กองทุ น เปิ ดกรุ ง ศรี โ กลบอลเฮลธ์ แ คร์ อิ ค วิ ตี เ: ฮดจ์ เ อฟเอ็ ก ซ์ : จะนํ า เงิ น ไปลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
ต่างประเทศชื)อ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี)ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ
80 ของ NAV
กองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) : มีนโยบายเน้ นลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัท
หมวดอุตสาหกรรมทางด้ านสุขภาพ
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี :ที)มีอนั ดับความน่าเชื)อถือตํ)ากว่าที)สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรื อ
ตราสารหนี :ที)ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื)อถือ (Unrated)
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี)ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้ เป็ นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund
Fund of Funds) หรื อกองทุนรวมที)มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื
และ อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อ
สามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ห้ ระดับความเสี)ยงของการลงทุน (risk
spectrum) เพิ)มขึ :น ทัง: นี : ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนซึ)งขึ :นอยู่กับสถานการณ์ ตลาด โดยเป็ นไปเพื)อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
(คุคุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก www.jpmorganassetmanagement.com)

(2) กลยุทธ์ ในการบริหารจั
รจัดการลงทุน
กองทุน เปิ ดกรุ ง ศรี โกลบอลเฮลธ์ แคร์ อิ ควิ ตีเ: ฮดจ์ เอฟเอ็ กซ์ มุ่ง หวังให้ ผ ลประกอบการเคลื)อ นไหวตามกองทุน หลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุ
น
น JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุ
(
นหลัก) มุ่งหวังให้
ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี :วัด (Active Management)

กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร?
ใคร
ผู้ ลงทุนที)สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที)กองทุนหลักไปลงทุน ซึ)งอาจจะปรับตัวเพิ)มสูงขึ :น หรื อลดลงจนตํ)ากว่ามูลค่า
ที)ลงทุนและทําให้ ขาดทุนได้
ผู้ลงทุนที)สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที)ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี :
ทัว) ไป
ผู้ลงทุนที)ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุม่ Health Care

กองทุนรวมนีไม่ เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที)เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที)แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ

ทําอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี"ยงของกองทุนนี
อ่ านหนั
หนังสือชี :ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผูผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
อย่ าลงทุนหากไม่ เข้ าใจลักษณะและความเสี"ยงของกองทุนรวมนีดีพอ
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คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที"สาํ คัญ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึ :นอยู่กบั ผลการดําเนินงานของกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุน
หลัก)
กองทุนไทยจะเข้ าทําสัญญาซื :อขายล่วงหน้ าที)มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี)ยนเงินเพื)อป้องกันความเสี)ยง ณ ขณะใดขณะหนึ)งไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึง) อาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี)ยง โดยทําให้ ผลตอบแทนของ
กองทุนไทยโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที)เพิ)มขึ :น
กองทุนหลักอาจลงทุนในทรัพย์สินในสกุลเงินอื)นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (USD) และอาจใช้ ตราสารอนุพนั ธ์
(Derivatives) เพื)อป้องกันความเสี)ยงด้ านอัตราแลกเปลี)ยนตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน กองทุนหลักจึงอาจมีความเสี)ยงสูง
จากอัตราแลกเปลี)ยนเงินตราต่างประเทศ ซึง) อาจทําให้ ผ้ ลู งทุนขาดทุนหรื อได้ รับกําไรจากอัตราแลกเปลี)ยน/หรื อได้ รับเงินคืนตํ)ากว่า
เงินลงทุนเริ)มแรกได้
กองทุนไทยและ/หรื อกองทุนหลักอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ) สัญญาซื :อขายล่วงหน้ าเพื)อเพิ)มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน จึงมี
ความเสี)ยงมากกว่ากองทุนรวมที)ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื)องจากใช้ เงินลงทุนในจํานวนที)น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
กองทุนรวมนี :อาจมีการลงทุนในตราสารหนี :ที)มีอนั ดับความน่าเชื)อถือตํ)ากว่าอันดับที)สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade)
หรือตราสารหนี :ที)ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื)อถือ (Unrated) ดังนัน: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี)ยงสูงขึ :นจากการไม่ได้ รับชําระคืนเงินต้ น
และดอกเบี :ย
กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมด้ านสุขภาพ จึงอาจมีความเสี)ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่า
กองทุนรวมทัว) ไปที)มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
กองทุนรวมนีล: งทุนกระจุกตัวในประเทศแถบอเมริ กาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี)ยงของพอร์ ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้ วย

ความเสี"ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ตํ"า

สูง

ความเสี"ยงจากการเปลี"ยนแปลงของอัตราแลกเปลี"ยน
การป้องกันความเสี)ยง FX

ทังหมด/เกือบทังหมด

บางส่ วน

ดุลยพินจิ

ไม่ ป้องกัน

ตํ"า

สูง

ความเสี"ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนี"ง
การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม

< 10%

ตํ"า

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

สูง

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ)มเติมได้ ที) www.krungsriasset.com
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สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที"ลงทุน
ข้ อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก

ข้ อมูล ณ วันที) 30 กันยายน 2561
ที)มา : Factsheet ของกองทุนหลัก JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD
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ค่ าธรรมเนียม
*ค่ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที)คณ
ุ จะได้ รับ
ดังนัน: คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ าธรรมเนียมที"เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
NAV
ค่ าธรรมเนียมที"เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
6.00

สูงสุดไม่ เกิน
4.6545

ค่ าธรรมเนียมที"เรี ยกเก็บจริ ง
% ต่ อปี ของ NAV

5.00

4.00

3.00

สูงสุดไม่ เกิน
2.2470

สูงสุดไม่ เกิน
2.1400

2.00

1.00

0.8025

สูงสุดไม่ เกิน
0.1070
0.0348

สูงสุดไม่ เกิน
0.1605

0.9978

0.1605

0.00

การจัดการ

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่ าใช้ จ่ายอื"น

รวมค่ าใช้ จ่าย

หมายเหตุ : คุณสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที)เรี ยกเก็บจริ งจากกองทุนย้ อนหลังได้ ที) www.krungsriasset.com

ค่ าธรรมเนียมที"เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือขาย)
อขาย
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื :อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย) นหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย) นหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ค่าใช้ จ่ายอื)นๆ

สูงสุดไม่ เกิน
2.00
2.00
2.00
2.00
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรื อเศษของ 1,000 หน่วย
50 บาท
ตามที)จ่ายจริ ง

เก็บจริง
1.50
ยังไม่เรี ยกเก็บ
1.50
ยังไม่เรี ยกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรื อเศษของ 1,000 หน่วย
50 บาท
ตามที)จ่ายจริ ง

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที)เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื
และ หรื อผู้สั)งซื :อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที)รวมภาษี มลู ค่าเพิ)มหรื อภาษี
ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื)นใดแล้ ว
(2) บริษัทจัดการจะไม่
ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี)ยนหน่วยลงทุน ในกรณีตอ่ ไปนี :
- การสับเปลี)ยนระหว่
ระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุนเดียวกันนี :
- การสับเปลี)ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลเฮลธ์แคร์ อิควิตี : (KFHEALTH) และกองทุ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลเฮลธ์แคร์ อิควิตี :
เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE)
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนหลัก JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund,
Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD
1. ค่ าใช้ จ่ายที"เรียกเก็บจากผู้ซอหรื
ื อผู้ถอื หน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื :อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมการจัดการและที)ปรึกษาการลงทุน

0.80%

ค่าใช้ จา่ ยเกี)ยวกับการปฏิบตั ิการและจัดการกองทุน

ไม่เกิน 0.20%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมด
:
(Ongoing Charge)

1.00%
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ผลการดําเนินงานในอดี
งาน
ต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ)งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สัดส่วน 100.00%
บริ ษัทจัดการจะใช้ ตวั ชี :วัดตามกองทุนหลักในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี)ยงด้ านอัตรา
แลกเปลี)ยน เพื)อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที)คํานวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื"อใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Health Care
*คุณสามารถดูข้อมูลที)เป็ นปั จจุบนั ได้ ที) www.aimc.or.th

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ :
(1) ที)มา: Factsheet ของกองทุนหลัก JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund,
Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD ณ วันที) 30 กันยายน 2561
(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิง) ยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
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ข้ อมูลอื"นๆ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

วันที"จดทะเบียน

1 กุมภาพันธ์ 2562

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

การซือและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซือ :
ช่วง IPO: ระหว่างวันที) 21 – 30 มกราคม 2562 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ าย
ทังนี
: : จะรับชําระเป็ นเช็คจนถึงวันที) 30 มกราคม 2562
หลัง IPO: เริ) มตังแต่
: วนั ที) 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้ นไป ทุกวันทําการซื :อขายของกองทุน
ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขันตํ
: )าของการซื :อครัง: แรก : 2,000 บาท
มูลค่าขันตํ
: )าของการซื :อครัง: ถัดไป : 2,000 บาท
วันทําการขายคืน :
เริ) มตังแต่
: วนั ที) 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้ นไป ทุกวันทําการซื :อขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น.
มูลค่าขันตํ
: า) ของการขายคืน
: 2,000 บาท
ยอดคงเหลือขันตํ
: า)
: 200 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+4 คือ 4 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน
โดยไม่นบั รวมวันหยุดต่างประเทศ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ ที) : เว็บไซต์ www.krungsriasset.com

รายชื"อผู้จัดการกองทุน

ชื"อ นามสกุล
นาย จาตุรันต์ สอนไว
นาย ชูศกั ดิ} อวยพรชัยสกุล

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืน

ขอบเขตหน้ าที"

วันที"เริ"มบริหารกองทุนรวมนี

ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ

1 กุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02 296 2000 หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุนที)ได้ รับการแต่งตังจากบริ
:
ษัทจัดการ
ทังนี
: : คุณสามารถตรวจดูรายชื)อผู้สนับสนุนการขายฯ เพิม) เติมได้ ที) www.krungsriasset.com

ติดต่ อสอบถาม
รับหนังสือชีชวน
ร้ องเรียน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน: 1-2 โซนเอ ชัน: 12 ชัน: 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Website : www.krungsriasset.com Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุน

ธุรกรรมที"อาจก่ อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุ
สามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ) าจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที)
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
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สรุ ปข้ อมูลสําคัญที"ผ้ ูลงทุนควรทราบเกี"ยวกับกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก):
ชื"อกองทุน
ลักษณะเฉพาะของ
Class C (acc) USD
วันที"เริ" มเสนอขายกองทุน
วันทําการซือขาย
วัตถุประสงค์ การลงทุน
นโยบายการลงทุน

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD
(1) เป็ น Class ที)เสนอขายให้ กบั นักลงทุนทัว) ไป
(2) ทําการซื :อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
2 ตุลาคม 2552
ทุกวันทําการซื :อขายของกองทุน
เพื)อให้ ได้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริ ษัทเวชภัณฑ์ เทคโนโลยีชีววิทยา บริ การด้ านการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ และชีววิทยาศาสตร์ (“บริ ษัทที)ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพ”) ทัว) โลก
• กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที)ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพ อย่างน้ อยร้ อยละ 67 ของทรัพย์สินของกองทุน
(ไม่รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) โดยผู้ออกหลักทรัพย์นนอาจตั
ั:
งอยู
: ใ่ นประเทศใดก็ได้ รวมถึงประเทศใน
ตลาดเกิดใหม่
•

ผู้จดั การลงทุนจะประเมินผลกระทบของปั จจัยด้ านสิ)งแวดล้ อม สังคมและธรรมาภิบาล (รวมถึงนโยบายด้ านบัญชี
และภาษี การเปิ ดเผยข้ อมูลและการสือ) สารของผู้ลงทุน สิทธิของผู้ถือหุ้นและค่าตอบแทน) ที)มีตอ่ กระแสเงินสดของ
บริ ษัท ซึง) อาจจะได้ รับผลกระทบเชิงลบจากปั จจัยดังกล่าวเมื)อเทียบกับผู้ออกตราสารรายอื)น ทังนี
: : การพิจารณา
ดังกล่าวไม่ได้ เป็ นข้ อสรุป และกองทุนอาจจะซื :อและคงไว้ ซงึ) หลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารดังกล่าวได้

•

กองทุนอาจถือครองตราสารหนี : เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด เสริ มไว้ ในกองทุนก็ได้

•

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ภายใต้ กฎเกณฑ์ Undertaking Collective Investment in Transferable Securities
(“UCITS”) และ Undertaking Collective Investments (“UCIs”) อื)นๆ ก็ได้

•

กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินในสกุลเงินอื)นใด และอาจจัดให้ มีการป้องกันความเสี)ยงจากอัตราแลกเปลี)ยนเงิน หรื อ
อาจจัดการลงทุนดังกล่าวโดยอ้ างอิงกับดัชนีชี :วัดของกองทุน

กองทุนอาจใช้ ตราสารอนุพันธ์ ทางการเงินเพื)อการป้องกันความเสี)ยงและเพื)อการเพิ)มประสิทธิ ภาพการบริ หารการ
ลงทุน
ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
ไม่กําหนด
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
สามารถดูข้อมูลหนังสือชี :ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื)นเพิ)มเติมได้ ที)เว็บไซต์:
www.jpmorganassetmanagement.com
•

ตัวชีวัด (Benchmark)
อายุโครงการ
บริ ษัทจัดการกองทุน
ผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุน
เว็บไซต์

ปั จจัยที"ส่งผลกระทบต่ อการลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
• ปั จจัยบวก

(1) ความเสี)ยงเรื) องนโยบายควบคุมราคายาที)ลดลง ส่งผลบวกต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มการแพทย์
(2) การเติบโตของรายจ่ายด้ านสุขภาพ ตามโครงสร้ างประชากรที)กําลังเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ
(3) นวัตกรรมทางการแพทย์ที)เร่ งตัวขึ :น ในกลุ่มเทคโนโลยีชีววิทยา (Biotechnology) และอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Devices)
• ปั จจัยความเสี"ยง

(1) ภาวะ "หน้ าผาลิขสิทธิ}" หรื อ Patent Cliff ที)อาจทําให้ ผลประกอบการของบริ ษัทยาลดลง จากการแข่งขันหลังสิทธิบตั รหมดอายุ
(2) ความสามารถในการทํากําไรที)ลดลง หากผู้เล่นรายใหม่ประสบความสําเร็ จในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
(3) ความเสี)ยงของอํานาจในการกําหนดราคาของบริ ษัทยาในกระบวนการต่อรองราคาในระบบประกันสุขภาพและสาธารณสุข
หมายเหตุ : ข้ อความที)เกี)ยวกับปั จจัยที)ส่งผลกระทบต่อการลงทุนข้ างต้ นนี : เป็ นความเห็นหรื อทัศนะส่วนตัวของผู้จดั ทําโดยทีมงานฝ่ ายการลงทุนของ
บริ ษัทจัดการ ซึง) มิได้ หมายถึงความถูกต้ องหรื อสมบูรณ์ครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทังมิ
: ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื)อชักชวนหรื อชี :นําการลงทุนใน
กองทุนนีโ: ดยเฉพาะหรื อเป็ นการทัว) ไปแต่อย่างใด ผู้ลงทุนพึงใช้ ข้อมูลนีป: ระกอบข้ อมูลและความเห็นอื)นๆ รวมถึงวิจารณญานของตนในการตัดสินใจ
ลงทุน ให้ เหมาะสมตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุน

9

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
: ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี)ยงจากการ
ลงทุนซึง) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง: และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
การพิจารณาร่างหนังสือชี :ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี :มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี :ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที)เสนอขายนัน:
ทังนี
: : บริ ษัทจัดการได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี :ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที) 2 มกราคม 2562 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ ผ้ อู ื)นสําคัญผิด

บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักโดยรายงานการถือครองหน่วยลงทุนตังแต่
: ร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
:
นให้ กบั ผู้มีอํานาจหน้ าที)ของกองทุนหลัก และอาจนําส่งข้ อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ/หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง เป็ นต้ น และ/หรื อขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ)มเติมอื)นใดจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในภายหลังก็ ได้ เพื)อให้ เป็ นไปตามที)กองทุนหลักร้ องขอ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสาร
เพิ)มเติ มดังกล่าว หรื อมีพฤติกรรมเข้ าข่าย และ/หรื อมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทําให้ บ ริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิ บัติตาม
กฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ}ที)จะระงับหรื อหยุดให้ บริ การและดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
: : ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนําเรื) อง
ดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริ ษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่ ชนิดจ่ายเงินปั นผล และชนิดสะสมมูลค่า ทังนี
: : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สับเปลีย) นชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี :ได้ ตามเงื)อนไขที)บริ ษัทจัดการกําหนด และบริ ษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากันหรื อแตกต่างกันได้
การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ ทําให้ ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที)มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สนิ ทังหมดของกองทุ
:
นรวมยังคงอยูภ่ ายใต้ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ลงทุนสามารถซื :อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Linked) ของกองทุนนี :ได้ โดยติดต่อกับบริ ษัทประกันชีวิตที)บริ ษัท
จัดการกําหนด ทังนี
: :การซื :อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนดและวิธีปฏิบตั ิที)แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติ
ที)ซื :อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี :เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนให้ เข้ าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนจะได้ รับเงินขายคืนหน่วยลงทุนจากบริ ษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทําการ
นับตังแต่
: วนั ถัดจากวันที)คํานวณ NAV โดยมีวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที)กําหนดไว้ ในกรมธรรม์ฯ

10

คําอธิบายความเสี"ยง
ความเสี"ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (Market Risk)
ความเสี)ยงที)มีมลู ค่าของหลักทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุนจะเปลี)ยนแปลงเพิ)มขึ :นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
:
างประเทศ เป็ นต้ น ซึ)งจะพิจารณาได้ จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย) นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู

ความเสี"ยงจากการเปลี"ยนแปลงของอัตราแลกเปลี"ยน (Currency Risk)
ความเสีย) งจากการเปลีย) นแปลงของอัตราแลกเปลีย) น (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย) นแปลงของอัตราแลกเปลี)ยนมีผลกระทบต่อ
มูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที)เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที)บาทแข็ง กองทุนรวมจะ
ได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที)บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที)บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทน
มากขึ :นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน: การป้องกันความเสีย) งจากอัตราแลกเปลีย) นจึงเป็ นเครื) องมือสําคัญในการบริ หารความเสี)ยง ซึ)งทําได้
ดังต่อไปนี :
ป้องกันความเสี"ยงทังหมดหรือเกือบทังหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสีย) งจากอัตราแลกเปลีย) น
ป้องกันความเสี"ยงบางส่ วน โดยต้ องระบุ สัดส่ วนการป้องกันความเสี"ยงไว้ อย่ างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี)ยงจากอัตรา
แลกเปลีย) น
อาจป้องกันความเสี"ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย) งจากอัตราแลกเปลีย) น เนื)องจากการป้องกัน
ความเสีย) งขึ :นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสีย) งหรื อไม่
ไม่ ป้องกันความเสี"ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสีย) งจากอัตราแลกเปลีย) น

ความเสี"ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนี"ง (high issuer concentration risk)
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรื อบุคคลอื)นที)มีภาระผูกพันตามตราสารหรื อสัญญานัน:
รายใดรายหนึง) มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทังนี
: : การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังนี :
1. ตราสารหนี :ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที)มีการจัดอันดับความน่าเชื)อถืออยูใ่ นอันดับที)สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที)ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารที)มีการจัดอันดับความน่าเชื)อถืออยูใ่ นอันดับที)สามารถลงทุนได้
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