
 
 
 

 

 
 ตามที่ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการลงทนุกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล 
(KF-HJAPAND) และกองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลีย้งชีพ (KFJAPANRMF) (“กองทนุฯ”) ซึ่งมีนโยบายลงทนุในกองทนุหลกั Eastspring 
Investments – Japan Dynamic Fund (Class A (hedged)) ตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุฯ จนถึงปัจจบุนั ความทราบอยูแ่ล้วนัน้ 

 สืบเนื่องจาก บริษัทจัดการได้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนหลกัดงักล่าวมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วพบว่า 
กองทุนหลกัมีผลตอบแทนไม่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกบักองทนุอื่น และอาศยัข้อความตามสาระส าคญัที่ระบไุว้ในโครงการจัดการของ
กองทนุ ข้อ 3.11. เร่ือง รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ ซึ่งก าหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การลงทนุใน
กองทนุ Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund ไมเ่หมาะสมอีกตอ่ไป เช่น มีผลตอบแทนของกองทนุไมเ่ป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าเงินไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศอื่นใด โดยอาจเป็นกองทนุที่บริหารและจดัการลงทนุภายใต้บริษัทจดัการ
กองทนุตา่งประเทศรายเดิมหรือไมก็่ได้ 

  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ลงทุน บริษัทจัดการจึงได้ด าเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ และได้รับการพิจารณาจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที ่มี
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกนัคือ กองทนุ JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY ซึ่งมีการเสนอขายตัง้แต่
วนัที่ 6 สิงหาคม 2512 บริหารโดยบริษัทจัดการลงทุน JPMorgan Funds (Asia) Limited และจดทะเบียนบริษัทในประเทศฮ่องกง มี
ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 มลูคา่กวา่ 272.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 โดยมีสาระส าคญัของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทนุฯ เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงการลงทนุในกองทนุหลกัดงักลา่ว ตามตารางที่
แนบมานี ้

 ทัง้นี ้ก าหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดงักลา่ว มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นต้นไป  

 หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบญัชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัท
จดัการ  ท่ีโทรศพัท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

  

ประกาศ 
การแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจัดการ 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล และ 
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลีย้งชีพ 

 



- หนา้ 2 - 

สาระส าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลัก 

  เดิม ใหม่ 
1. ชื่อกองทุนหลกั 
Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund (Class A 
(hedged)) ซึง่จดทะเบียนซือ้ขายหนว่ยลงทนุในประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) 

JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY ซึง่จดทะเบียน
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุในประเทศฮ่องกง (Hong Kong) 

2. ชื่อบริษัทจัดการ 
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. JPMorgan Funds (Asia) Limited 
3. วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน 
กองทนุมวีตัถปุระสงค์เพื่อสร้างให้เงินลงทนุเติบโตในระยะยาว
โดยมุง่ความสนใจในพอร์ตการลงทนุของ ตราสารทนุ หลกัทรัพย์ที่
เก่ียวข้องกบัตราสารทนุ พนัธบตัร และสกลุเงินตราตา่งประเทศ 
กองทนุจะเน้นการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทตา่งๆ ซึง่รวมกลุม่
กนั จดทะเบยีนหรือมีพืน้ท่ีในการประกอบธุรกรรมหลกัในประเทศ
ญ่ีปุ่ น กองทนุอาจลงทนุในใบส าคญัแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่
เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง (depository receipts) ซึง่รวมถงึ 
ADRs (American depository receipts) และ GDRs (Global 
depository receipts) พนัธบตัรแปลงสภาพ หุ้นบริุมสทิธ์ิ        
วอร์แรนท์ ใบส าคญัแสดงสทิธ์ิ และหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้
ซึง่ออกโดยบริษัทตา่งๆ ในประเทศญ่ีปุ่ น 

กองทนุมีนโยบายการลงทนุให้เงินลงทนุเติบโตในระยะยาวโดยเน้น
การลงทนุในหลกัทรัพย์ของประเทศญ่ีปุ่ นและหลกัทรัพย์อื่น ๆ ซึง่มี
ผลตอบแทนเก่ียวเนื่องกบัภาวะเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ น 
ผู้จดัการกองทนุจะประเมินถึงผลกระทบเชิงลบตอ่ผู้ออกตราสารท่ี
กองทนุพิจารณาลงทนุทัง้จากปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และ 
ธรรมาภิบาล อยา่งไรก็ตาม กองทนุยงัสามารถลงทนุและถือครอง
หลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีอาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากปัจจยั
ดงักลา่วได้ 
กองทนุอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ เช่น ออปชัน่, วอร์แรนท์ 
และฟิวเจอรส์ โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อการลงทนุ และเพื่อความ
เหมาะสมในบางสถานการณ์ผู้จดัการกองทนุอาจถือเงินสดหรือตราสาร
ที่มีลกัษณะเดียวกบัเงินสดเป็นจ านวนมากในพอร์ตการลงทนุของ
กองทนุ 
ทัง้นี ้กองทนุจะมีการลงทนุในทรัพย์สนิที่อยูใ่นรูปของเงินหยวนของจีน 
(Renminbi: RMB) ภายใต้ข้อจ ากดัที่ก าหนดไว้ 

4. ประเทศที่บริษัทจัดการท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก 
ประเทศลกัเซมเบิร์ก ประเทศสงิคโปร์ 
5. สกุลเงนิที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐ สกลุเงินเยน 
6. ดัชนีชีว้ดั (Benchmark) ของกองทุนหลกั 
MSCI Japan Index (USD hedged) TOPIX Net Total Return 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้ดชันี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงินเยน ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ 
วนัท่ีค านวณผลตอบแทน เป็นตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของกองทนุฯ เพื่อให้สอดคล้องกบั Benchmark ของกองทนุหลกัใหม ่เช่นเดียวกนั 

นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลกัดงักล่าว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของกองทุนฯ ในเร่ืองดงัต่อไปนี  ้ โดย
ก าหนดให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นต้นไป 

รายการ เดิม ใหม่ 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บจริง 1.0700% ตอ่ปีของ NAV 

(เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว) 
0.8025% ตอ่ปีของ NAV 

(เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว) 
2. ระยะเวลาช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุ 

5 วนัท าการนบัถดัจากวนัท ารายการ 
โดยไมน่บัรวมวนัหยดุตา่งประเทศ (T + 5) 

4 วนัท าการนบัถดัจากวนัท ารายการ 
โดยไมน่บัรวมวนัหยดุตา่งประเทศ (T + 4) 

3. เวลาปิดรับค าสัง่รับซือ้คืน / สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุออกจากกองทนุ 

15.30 น. 14.30 น. 

 


