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Information Ratio**
Standard Devitation

 ข้อมูลท่ัวไป  ผลการด าเนินงานรายปี (%)***
ประเภทกองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) TMBJPNAE
วันท่ีจดทะเบียน 29 ก.พ. 2559 เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ล้านบาท เกณฑ์มาตรฐาน 2(2)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) บาท ***  กรณีกองทุนมีการจัดต้ังในระหว่างปี ผลการด าเนินงานจะค านวณต้ังแต่วันจัดต้ัง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล **** ผลตอบแทนต้ังแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง

นโยบายการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจ  เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ัง 29 ก.พ. 2559
มูลค่าซ้ือข้ันต่ าคร้ังแรก บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน 4 วันท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย (T+4)
ระดับความเส่ียงผู้ลงทุน ต  า 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเส่ียงกองทุน ต  า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

1. ความเสี ยงอันสืบเนื องจากการลงทุนกองทุน Schroder International Selection Fund- 
    Japanese Opportunities
2. ความเสี ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที กองทุนลงทุน
    (Country Risk) ของประเทศญี ปุ่น ประเทศเดียว อันอาจเกิดจากการเปลี ยนแปลงของปัจจัย
    หรือตัวแปรความเสี ยงของประเทศที เข้าลงทุน
3. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Currency Risk) โดยปกติกองทุนจะท าการป้องกัน
    ความเสี ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
4. ความเสี ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk) คือ ความเสี ยงที 
    เกี ยวข้องกับผลการด าเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจ ของผู้ออก
    หลักทรัพย์ที กองทุนหลักถือครองอยู่ จากการที กองทุนหลัก มีการกระจายการลงทุนใน 1
    หลายกลุ่มอุตสาหกรรมจึงช่วยลดความเสี ยงได้ระดับหนึ ง 2 สินทรัพย์และหน้ีสินอื น
5. ความเสี ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี ยงที เกิดจากการที กองทุนไม่ รวมท้ังส้ิน
    สามารถซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาที ก าหนดไว้
ท้ังน้ี ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี ยงดังกล่าวเพิ มเติมในหนังสือช้ีชวนในส่วนของ รายละเอียดกองทุนหลัก
"ความเสี ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity" ช่ือกองทุนหลัก กองทุน Schroder International Selection Fund - Japanese 

Opportunities ในหน่วยลงทุนชนิด Class A (acc) - JPY 
 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซ้ือขาย (รวม VAT) นโยบายการลงทุน เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวโดยการลงทุนใน
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปล่ียนเข้า ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.50%) หุ้นของบริษัทญี ปุ่น ท้ังน้ีจะลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ 67 ของ
ค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน / สับเปล่ียนออก -ไม่มี- สินทรัพย์ของกองทุน (ไม่รวมในส่วนของเงินสด และตราสาร
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) เสมือนเงินสด) ในตราสารทุนของบริษัท ที มีถิ นฐาน, หรือมี
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศญี ปุ่น โดยการ
 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT) ลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในสกุลเยน และอาจมีการใช้ตราสาร
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี อนุพันธ์ทางการเงินเพื อการป้องกันความเสี ยง
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี บริษัทจัดการ Schroder Investment Management (Japan) Limited
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.50% ต่อปี*
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีประมาณการได้ ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี Bloomberg Code SCJLCAA:LX
รวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 2.5145% ต่อปี

(ปัจจุบัน 0.1510% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 1.7881% ต่อปี)

เอกสารฉบับน้ี ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet
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 ความเส่ียงท่ีส าคัญ

รายละเอียดหลักทรัพย์ท่ีลงทุน

-3.71 12.54 7.37 18.01 -16.02
612 -12.53 12.11 13.47 10.06

2565**** 2564 2563 2562 2561
-3.04 10.57 -2.93 15.39 -22.72

17.90 16.62 16.00 19.41 17.45 17.40
1.91 1.55 0.41 -0.05 0.01 -0.10

-6.85 -13.54 -6.82 4.94 3.21 5.58
2.20 -4.01 1.52 7.86 6.74 8.77
1.23 -2.80 -1.42 3.65 3.04 3.77

วันที  29 เมษายน 2565
ผลตอบแทน

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี* 3 ปี* 5 ปี* ต้ังแต่จัดต้ัง

จุดเด่น กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนเชิงรุกเน้นลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นคุณภาพ 
เหมาะส าหรบั ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ต้องการลงทุนไปในหุ้นญี่ปุ่น 
สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึง
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปล่ียนได้

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองเดียว คือ กองทุน Schroder International Selection Fund- Japanese 
Opportunities ในหน่วยลงทุนชนิด Class A (acc) - JPY ในอัตราส่วน โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงจดทะเบียน
ในประเทศ Luxembourg และลงทุนในรูปสกุลเงินเยน

(1) ดัชนี TOPIX Total Return Net (สกุลเงินเยน) 
(2) ดัชนี TOPIX Total Return Net (สกุลเงินบาท)      

กองทนุเปดิทหารไทย Japan Active Equity (TMB Japan Active Equity Fund :  TMBJPNAE)
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กองทุน
เกณ ์มาตร าน 1
เกณ ์มาตร าน 2

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณ ใ์นตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกวา่เงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
และอาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค าสั่งไว้

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสอืชี้ชวนอย่างรอบคอบ
ท าความเข้าใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ

* % ต่อปี ** Informaition Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณ ์มาตร าน
โดยน ามาเปรียบเทยีบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตร านของอัตราผลตอบแทนสว่นเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจ านวน

Fund insight

*กรณีที่กองทุนหลักคืนค่าธรรมเนียมการจัดการบางสว่น (Rebate) เงินจ านวนดังกล่าวจะตกเป็นทรัพย์สนิของกองทุน


