ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 28 กุมภาพ ันธ์ 2565

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า
Greater China Fund : GC

บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมทีเน้นลงทุนแบบมีความเสียงในต่างประเทศ

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่ า จะนํ าเงินส่วนใหญ่ ทได
ี ้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมต่างประเทศ
(เพียงกองทุนเดียว) โดยกองทุนรวมต่ างประเทศดั งกล่ าวมีนโยบายเน น
้ ลงทุ นอย่างน อ
้ ย 2 ใน 3 ในตราสารทุ น และ/หรือ
ิ ธิได ้ (Transferable securities) ซงออก
ึ
ื
หลักทรัพย์ท โอนส
ี
ท
หรือจดทะเบียน และ/หรือทํ าการซอขายในประเทศตลาดเกิ
ดใหม่
ทีกํ าลังเป็ นทีน่ าจับตามอง (Emerging countries) ซึงได ้แก่ สาธารณรั ฐประชาชนจีน ฮ่องกง และไต ้หวัน ทังนี กองทุ นรวม
ต่างประเทศดั งกล่ าวอาจพิจารณาลงทุ นใน Transferable Securities ทีมิได ้อยู่ ใน Regulated Market หลั กทรั พย์ ตราสาร
และ/หรือสัญญาของบริษัททีมิได ้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลั กทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนีทีไม่ได ้
ื ออยู่ในระดับทีตํ ากว่า
รับการจั ดอันดั บความน่ าเช ือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลั กทรั พย์ท ีมีอันดั บความน่ าเช อถื
ื อทีสามารถลงทุนได ้ (Non-investment grade) แต่ละบริษัทและ/หรือรวมกันทังสนไม่
ิ
อันดับความน่ าเชอถื
เกิน 10% ของ
ิ สุทธิของกองทุน โดยการคํ านวณอั ตราส่ วนดังกล่าวจะไม่นั บรวมอัตราส่วนการลงทุนในหลั กทรั พย์ทีมีแผนจะ
ทรั พย์ส น
นํ าเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พย์ภายในระยะเวลา 1 ปี เป็ นอย่ างช ้า นั บแต่วันออกหลั กทรั พย์และตราสาร (Pre-IPO)
ิ สุทธิ
ลงทุนในกองทุนย่อย NN (L) Greater China Equity โดยเฉลียในรอบปี บัญชไี ม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ั ญาซอขายล่
ื
ี
ของกองทุน นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในสญ
วงหน ้า (Derivatives) เพือป้ องกันความเสยงจากอั
ตราแลกเปลียน
โดยขึนอยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการ
ื
นอกจากการลงทุนข ้างต ้นแล ้ว สําหรับการลงทุนทังในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซอขาย
ิ ค ้าหรือตัวแปรเป็ นหลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรั พย์ และ/หรืออัตราดอกเบีย อัตราแลกเปลียนเงิน และ/หรือ
ล่วงหน ้าทีมีสน
อันดับความน่ าเชือถือหรือเหตุการณ์ ทมี
ี ผลต่อการชํ าระหนีของตราสารแห่งหนี และ/หรือสินค ้าหรือตัวแปรอืนใดที
ี (hedging) โดยสว่ นทีเหลือจะลงทุนใน
สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพือป้ องกันความเสยง
ิ ตามประเภทของหลักทรั พย์หรือทรัพย์สน
ิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ทรัพย์สน
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง หรือหลายอย่างตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด โดยจะลงทุนให ้สอดคล ้องกับนโยบาย
กองทุนทีกําหนดไว ้

นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
NN (L) Greater China Equity มีนโยบายกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์
ิ สุทธิ
ทีโอนสิทธิได ้อืนๆ (ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือหลักทรัพย์ทโอนสิ
ี
ทธิสงู สุดไม่เกินร ้อยละ 10 ของทรัพย์สน
ึ
ของกองทุนย่อย และ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ) ซงออกโดยบริ
ษัททีจัดตังขึนในประเทศตลาดเกิดใหม่
ึ ษาข ้อมูลกองทุนหลักได ้จาก : www.nnip.com
คุณสามารถศก

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
1. กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า มุง่ หวังให ้ผลการดําเนินงานเคลือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) GREATER CHINA EQUITY (กองทุนหลัก) มีกลยุธก
์ ารบริหารแบบเชงิ รุก (Active Management)

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า
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กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร?
ึ
1. ผู ้ลงทุนทีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ ้นทีกองทุนรวมไปลงทุน ซงอาจจะปรั
บตัวเพิมสูงขึน หรือลดลงจน
ตํากว่ามูลค่าทีลงทุนและทําให ้ขาดทุนได ้
2. ผู ้ทีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี
ทัวไป
3. เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู ้ลงทุนทีมุง่ หวังผลตอบแทนทีดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็ น
ี
เงินลงทุนสว่ นทีสามารถยอมรับความเสยงจากการลงทุ
นได ้ในระดับสูง โดยผลตอบแทนทีกองทุนจะได ้รับส่วนใหญ่
มาจากกําไรสว่ นต่างของราคาหน่ วยลงทุน

กองทุนรวมนีไม่เหมาะก ับใคร
ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ

ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี


อ่านหนังสือชีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ



ี
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสยงของกองทุ
นรวมนีดีพอ

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า
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คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีสําค ัญ
ี
1. กองทุนนีเป็ นกองทุนทีมีนโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสยงด
้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลียน กฎหมาย และ/หรือข ้อจํ ากั ดของประเทศต่างๆ ที
ึ
กองทุนเข ้าไปลงทุน (Country Risk) ซงอาจจะส
ง่ ผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่องของกองทุน
ี
2. เนืองจากกองทุนนีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสยงที
ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเกิด
วิกฤตการณ์ทไม่
ี ปกติ ทําให ้กองทุนไม่สามารถนํ าเงินกลับเข ้ามาในประเทศ ซึงอาจส่งผลให ้ผู ้ลงทุนไม่ได ้รับเงินคืน
ตามระยะเวลาทีกําหนด
ื
ี
3. กองทุนนีอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซอขายล่
วงหน ้า (Derivative) เพือป้ องกันความเสยงตามความเหมาะสมกั
บ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู ้จัดการกองทุน ผู ้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได ้รับกําไรจาก
อัตราแลกเปลียน/หรือได ้รั บเงินคืนตํากว่าเงินลงทุ นเริมแรกได ้ ดังนั น กองทุนนีอาจมีต ้นทุนจากการทําธุรกรรม
ี
ึ
เพือป้ องกันความเสยงที
เกิดขึน ซงอาจทํ
าให ้กองทุนมีผลตอบแทนโดยรวมลดลงจากต ้นทุนทีเพิมขึน
ี
้ นลงทุนในจํ านวนที
4. กองทุนรวมมีความเสยงมากกว่
ากองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง เนืองจากใชเงิ
น ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง
ี
5. กองทุนรวมนีลงทุนกระจุกตั วในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู ้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสยงของพอร์
ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด ้วย
6. กองทุนรวมอาจมีการกระจุ กตั วของการถือหน่ วยลงทุ นของบุ คคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุ นทั งหมด
ดั งนั น หากผู ้ถือหน่ วยลงทุนดั งกล่ าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสียงให ้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้ โดย
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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ี
แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสยงของกองทุ
นรวม

ํ ค ัญ
ี
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk) (ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

ตํา

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

>25%

ี
ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High concentration risk)
ตํา
การลงทุนกระจุกตัวใน
ผู ้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ตํา

สูง
≤20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology

การลงทุนกระจุกตัวราย
ประเทศรวม

ตํา

สูง
≤20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ี
ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงอ ัตราแลกเปลียน(Exchange rate risk) (ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
ตํา
ี fx
การป้ องกันความเสยง

สูง
ทังหมด / เกือบทังหมด

บางส่วน

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนคิดเป็ น 0% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
ทังนีสามารถดูคําอธิบายความเสียงต่างๆได ้จากคําอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
GC

NN (L) Greater China Equity

Others 2.52%
Real Estate
2.17%
Consumer Staples
2.60%

อืนๆ 1.72%

Information
Technology
30.09%

Cash 3.44%
Utilities 3.95%
Consumer
Discretionary
21.84%

Materials 4.41%

หน่วยลงทุนของ
กองทุนระหว่าง
ประเทศ 98.28%

Industrials
4.99%

Financials
12.33%

Communication
Services 11.68%

ข้อมูล ณ ว ันที 30 ธ ันวาคม 2564

ข้อมูลกองทุนหล ัก ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2564

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ 5 อ ันด ับแรกของกองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า
ทร ัพย์สน

ิ
ทร ัพย์สน
หน่วยลงทุน : NN (L) Greater China Equity (LU0119216801)
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

% ของ NAV
98.28

ิ 5 อ ันด ับแรกของ NN (L) Greater China Equity (Master Fund)
ทร ัพย์สน

หมายเหตุ : ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ทังนี สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90200/GC
และสามารถดูข ้อมูลของกองทุนหลักทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : www.nnip.com
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน
5.35

6.00
5.00
4.00
3.00

สูงสุดไม่เกิน
2.14
2.1400

สูงสุดไม่เกิน
2.8355

2.4063

2.00
1.00
0.00

หมายเหตุ:

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน
0.1605
0.0321

สูงสุดไม่เกิน
0.2140
0.2140

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

0.0202
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

-

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข ้างต ้นได ้รวมภาษี มล
ู ค่าเพิมไว ้ด ้วย (ถ ้ามี) หรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อนใด
ื
ทํานองเดียวกัน (ถ ้ามี)

-

่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0124 และค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใชจ่้ ายอืนๆข ้างต ้น เชน
เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0055 เป็ นต ้น
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90200/GC

ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็ บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

1.50

1.50

ั เปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ค่าธรรมเนียมการสบ

1.50

1.50*

ื น
ค่าธรรมเนียมการรับซอคื

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั เปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการสบ

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

50 บาทต่อหน่วยลงทุน2,000 หน่ วยหรือเศษของ
2,000 หน่วย
50 บาทต่อรายการ

* กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนสับเปลียนหน่วยลงทุนเข ้า บริษัทจัดการจะไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า
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ค่าธรรมเนียมของกองทุนหล ัก

หมายเหตุ : ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
สามารถดูคา่ ธรรมเนียมของกองทุนหลักทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : https://www.nnip.com

ค่าตอบแทนทีได้ร ับจากบริษ ัทจ ัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.7500% ของ NAV
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสงยื
1.

ดช
ั นีช ี ว ด
ั : ดช
ั นี MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)ซ ึ งเป็ นด ช
ั นี เปรีย บเที ยบของกองทุ น NN (L)
ึ ็ นกองทุ นปลายทาง ปร ับด้วยอ ัตราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกุลเงินบาท
GREATER CHINA EQUITY ซงเป
ณ ว ันทีคํานวณผลตอบแทน

2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ
ผลการดําเนินงาน
40.00%
GC

27.87%

30.00%

Benchmark

23.56%
19.03%

20.00%

30.82%

21.31%
15.33%

10.00%
2.36%
0.00%

-0.47%

-10.00%
-14.01% -15.40%

-20.00%
2564

2563

2562

2561

2560

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -22.7804%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 15.76% ต่อปี
5.

ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Greater China Equity
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90200/GC

6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดอ
ื น

Percentile

ผลตอบแทนกองทุนรวม

2.36%

-6.84%

ผลตอบแทนตัวชีวัด

-0.47%

-4.78%

75

-14.64%

50

50

-13.04%

50

ความผันผวนของกองทุน

25.84%

10.14%

5

18.94%

5

ความผันผวนของตัวชีวัด

19.62%

7.77%

5

14.94%

5

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั
จ ัดตงกองทุ
ั
น

2.36%

5

14.57%

-0.47%

25

13.61%

25

9.44%

25

8.39%

5

5.48%

25

10.18%

25

9.67%

5

26.42%

75

7.59%

18.44%

50

15.76%

5

14.93%

5

15.13%

20.06%

5

15.61%

5

14.48%

5

14.25%

5

15.04%

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนคุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90200/GC
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Greater China Equity ข ้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงยื
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที www.aimc.or.th
3. ผลการดํ าเนินงานของกองทุ นทีการเปรียบเทีย บ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกํ าหนดของสมาคม
บริษั ทจั ดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถู กเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานในแต่ ละช ่วงเวลากับกองทุนประเภท
เดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
•5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
็ ต์ไทล์ (Top 25% performance)
•25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 25 เปอร์เซน
•50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
็ ต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
•75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 75 เปอร์เซน
็ ต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
•95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 95 เปอร์เซน
4. ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี นันมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็ นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่า
กองทุนทีลงทุนนั นอยูใ่ นชว่ งทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า
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ผลการดําเนินงานย้อนหล ังของกองทุนหล ัก

หมายเหตุ: ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ผลการดําเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได ้เป็ นสงิ
ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.nnip.com

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จา่ ย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

วันทีจดทะเบียน

22 กรกฎาคม 2552

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

การซือและขายคืนหน่วยลงทุน

ว ันทําการซือ: ทุกวันทําการตังแต่เวลาเริมเปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขันตําของการซือครังแรก

: ไม่กําหนด

มูลค่าขันตําของการสังซือครังถัดไป : ไม่กําหนด
ว ันทําการขาย: ทุกวันทําการตังแต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 15.00 น.
มูลค่าขันตําของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

ิ สุทธิ มูลค่า
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน โดยมิให ้นับรวมวันหยุดทําการ
ในต่างประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ิ รายวันได ้ที
หมายเหตุ สามารถดูวน
ั ทําการซือขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
www.uobam.co.th
รายชือผู ้จัดการกองทุน

ชือ-นามสกุล

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

นางสาววรรณจันทร์ อึงถาวร*

1 กรกฎาคม 2556

ั *
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชย

18 เมษายน 2557

นายฐิตริ ัฐ รัตนสิงห์*

4 มิถน
ุ ายน 2562

นางสาวสิรอ
ิ นงค์ ปิ ยสันติวงศ์

19 มิถน
ุ ายน 2562

นายนพพล นราศรี

22 กุมภาพันธ์ 2564

* ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้าเพิมเติม
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2626-7777
2. ธนาคาร ซิตแบงก์
ี
เอ็น เอ : โทรศัพท์ 1588, 0-2232-2484
3. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
4. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2638-5500
6. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
7. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1428
8. ธนาคารยูโอบี จํา กัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
9.

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า

บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
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ั จํากัด : โทรศัพท์ 0-2095-8999
10. บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชน
11. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2061-9621
12. บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2829-6291,0-2829-6293,
0-2829-6294
13. บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2430-6543
14. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
15. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
16. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
17. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000
18. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
19. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
20. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
21. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
22. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
23. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
24. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2782-2400
25. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2779-9000
26. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
27. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
28. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
29. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
30. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด: โทรศัพท์ 0-2697-3700
31. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
32. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1800
33. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
34. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
35. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
36. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
37. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
38. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
39. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508,
0-2861-6090
40. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888
41. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000
42. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
43. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํา กัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
44. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
45. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
46. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีว ต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
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47. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนๆ ทีบริษัทจัดการแต่ง ตังขึน (ถ ้ามี)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 26.12%
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีชวน
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ทีอยู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th

ี
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่ได ้อยูภ
่ ายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสยง
ึ ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํ านวน
จากการลงทุนซงผู
 ได ้รับอนุมต
ั จ
ิ ัดตังและอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต
ื ชชวนในการเสนอขายหน่
ี
 การพิจารณาร่างหนั งสอ
วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้รับรอง
ถึงความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนทีเสนอขายนั น
ื ชชวนส
ี
่วนสรุปข ้อมูลสําคัญ ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2565
ทังนี บริษัทจั ดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งสอ
แล ้วด ้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ น
เท็จ และไม่ทําให ้ผู ้อืนสําคัญผิด
* CAC หมายถึ ง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่ วมปฏิ บั ต ิ ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

อ ัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุ นของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงปริมาณการ
ื
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงขึ
ซอขายทรั
พย์สน
ิ น โดยคํ านวณจากมูลค่าทีตํากว่า
ื
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอทรั
พย์สน
ิ สุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
ย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
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ํ ค ัญของกองทุน NN (L) GREATER CHINA EQUITY (กองทุนหล ัก)
ล ักษณะสา
ประเภทกองทุน

:

ึ
กองทุนเปิ ด สกุลดอลลาร์สหรัฐ ซงจดทะเบี
ยนในประเทศลักเซมเบิรก
์

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

ี (ด ้วยเงินลงทุนอย่างน ้อย 2 ใน 3) ในตราสารทุน
นโยบายการลงทุน :
กองทุนย่อย เน ้นลงทุนอย่างกระจายความเสยง
ิ ธิได ้อืน ๆ (ใบสําคัญแสดงสท
ิ ธิในการซอหลั
ื
ิ ธิสงู สุดไม่เกินร ้อยละ 10 ของ
และ/หรือหลักทรัพย์ทโอนส
ี
ท
กทรัพย์ทโอนส
ี
ท
ิ สุทธิของกองทุนย่อย และหุ ้นกู ้แปลงสภาพ) ซึงออกโดยบริษัททีจั ดตังขึนในประเทศตลาดเกิดใหม่ ประเทศใดๆ
ทรัพย์สน
ต่อไปนี : สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และไต ้หวัน หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศดังกล่าว หรือ
ื
ซอขายอยู
ใ่ นประเทศดังกล่าว
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คําอธิบายเพิมเต ิม
ี
ํ ค ัญเพิมเติม
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ี
1. ความเสยงทางการตลาด
(Market Risk) หมายถึง ความเสยงจากความผั
นผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market
Risk) หมายถึง ความเส ียงทีมูลค่ าของหลั กทรั พย์ท ีกองทุ นรวมลงทุนจะเปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงจาก
่ สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็ นต ้น ซงพิ
ึ จารณาได ้
ปั จจัยภายนอก เชน
จากค่ า standard deviation (SD) ของกองทุ นรวม หากกองทุ นรวมมีค่ า SD สูง แสดงว่ ากองทุ นรวมมีความ
ผันผวนจากการเปลียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ี
ั
ื
ื
2. ความเสยงจากการทํ
าสญญาซ
อขายล่
วงหน้า (Derivatives) หมายถึง สั ญญาซอขายล่
วงหนา้ บางประเภท
อาจมีการขึนลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลั กทรั พย์พืนฐาน ดั งนั นหากกองทุ นมีการลงทุ นในหลั กทรัพย์
ดังกล่าวย่อมทําให ้สินทรัพย์มค
ี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนฐาน
ื
(Underlying Security)
3. ความเส ี ยงของประเทศที ลงทุ น (Country Risk) หมายถึ ง ความเส ี ยงที เกิ ด จากการเปลี ยนแปลง
่ การเปลียนแปลงผู ้บริหาร, การเปลียนแปลงนโยบายทางด ้านเศรษฐกิจ
ภายในประเทศทีกองทุนเข ้าไปลงทุนเชน
หรือสาเหตุอนๆ
ื จนทําให ้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได ้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด
ี
4. ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลียนแปลง ของ
่ กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในชว่ งทีเงินบาทอ่อน
อัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน
แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบาทแข็ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลั บมาน ้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที
่ กัน ดังนั น การป้ องกันความเสยง
ี
บาทแข็งและขายทํากําไรในชว่ งทีบาทอ่อน ก็อาจได ้ผลตอบแทนมากขึนกว่าเดิมด ้วยเชน
ํ
ี
ึ
จากอัตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครืองมือสาคัญในการบริหารความเสยงจากดังกล่าว ซงทําได ้ดังนี
ี
ี
- อาจป้ องก ันความเสยงตามดุ
ลยพิน จ
ิ ของผูจ
้ ัดการกองทุ นรวม : ผู ้ลงทุนอาจมีความเส ยงจากอั
ตราแลกเปลียน
เนืองจากการป้ องกันความเสียงขึนอยู่กบ
ั ดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสียงหรือไม่
ี
ี
5. ความเสยงจากการนํ
าเงินลงทุนกล ับเข้าประเทศ (Repatriation Risk) หมายถึง ความเสยงที
เกิดจากการ
ึ
เปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนลงทุน ซงอาจทํ
าให ้ไม่สามารถชําระหนีได ้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด
ี
6. ความเสยงจากการดํ
าเนินธุรกิจของผูอ
้ อกตราสาร (Business Risk) หมายถึง ความสามารถในการดํ าเนิน
ธุรกิจของผู ้ออกตราสารดั งกล่ าว จะบ่ งบอกถึงถึงศั กยภาพ ความสามารถในการทํ ากํ าไร ฐานะการเงิน และ
ึ
ความเข ้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซงจะถู
กสะท ้อนออกมาในราคาของหุ ้นทีมีการขึนหรือลงในขณะนั นๆ
ี
7. ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสียงจากการลงทุ นกระจุ กตั วในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึ ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
ึ
กองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ทีสง่ ผลกระทบต่อการ
ดํ าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมั นคงของผู ้ออกตราสารรายดั งกล่ าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผั นผวน
มากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
ื ออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชอถื
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจั ดอันดับความน่ าเชือถืออยู่ใน
อันดับทีสามารถลงทุนได ้
ี
(2) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุ กตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ ท ี
สง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจาย
การลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ี
(3) ความเสยงจากการกระจุ
กตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสาร
ึ
่ การเมือง
ทีผู ้ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ทส
ี ่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต ้น กองทุนดั งกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทุนในหลายประเทศ

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า
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