รองรวบกองททนสสสรองเลทลยงชทพ
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หนวงสสอชทลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสควญ
กองททนเปปดกรทงศรท
ไชนสสเอแชรรอรควรตทลเพสทอกสรเลทลยงชทพ
[KFACHINRMF]
กองททนรวมตรสสสรททน

บลจ.กรทงศรท จสสกวด

กองททนรวมเพสทอกสรเลทลยงชทพ/กองททนรวมหนสวยลงททน
ประเภท Feeder Fund

กสรเขขสรสวมกสรตสอตขสนททจรรต :
ไดขรวบกสรรวบรอง CAC

กองททนรวมทททเนขนลงททนแบบมทควสมเสททยงตสสงประเทศ

คทณกสสลวงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนทลเหมสะกวบใคร?
คทณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?
สวดสสวนของประเภททรวพยรสรนทททลงททน
คสสธรรมเนทยม
ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต
ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงรน
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คทณกสสลวงจะลงททนอะไร?

l

นโยบสยกสรลงททน
- กองททนเปปดกรทงศรทไชนสสเอแชรรอรควรตทลเพสทอกสรเลทลยงชทพ จะนสสเงรนไปลงททนในหนสวยลงททนของกองททนรวม
ตสสงประเทศชสทอ UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (Class P - acc) (กอง
ททนหลวก) (ISIN Code:LU0971614614) โดยเฉลททยในรอบปปบวญชทไมสนขอยกวสสรขอยละ 80.00 ของ NAV
- กองททน UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (กองททนหลวก) มทนโยบสยลง
ททนในหทขน A-shares ของจทน ทททจดทะเบทยนหรสอซสลอขสยในตลสดหลวกทรวพยรททอยมสประเทศจทนไดขแกส ตลสดหลวก
ทรวพยรเซททยงไฮข และตลสดหลวกทรวพยรเสรนเจรลน
- กองททนอสจลงททนในตรสสสรหนทลททมทอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอตทสสกวสสทททสสมสรถลงททนไดข (Non - investment
Grade) หรสอตรสสสรหนทลททไมสไดขรวบกสรจวดอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอ (Unrated) โดยมทสวดสสวนกสรลงททนในตรส
สสรดวงกลสสวรวมกวนไมสเกรนรขอยละ 20 ของมมลคสสทรวพยรสรนสททธรของกองททน และอสจลงททนในตรสสสรททนของ
บรรษวททททไมสไดขจดทะเบทยนในตลสดหลวกทรวพยร (Unlisted Securities) ทวลงนทล กองททนจะไมสลงททนในตรสสสรทททมท
สวญญสซสลอขสยลสวงหนขสแฝง (Structured note)
- กองททนอสจลงททนในสวญญสซสลอขสยลสวงหนขส (Derivatives) เพสทอปปองกวนควสมเสททยงดขสนอวตรสแลกเปลททยน
เงรน (Foreign Exchange Rate Risk) รวมถถงอสจลงททนในสวญญสซสลอขสยลสวงหนขสเพสทอเพรทมประสรทธรภสพ
กสรบรรหสรกสรลงททน (efficient portfolio management) โดยขถลนอยมสกวบดทลยพรนรจของบรรษวทจวดกสร
ศถกษสขขอมมลกองททนหลวกไดขจสก www.ubs.com/luxembourgfunds
- บรรษวทจวดกสรขอสงวนสรทธรในกสรเปลททยนแปลงประเภทและลวกษณะพรเศษของกองททนรวมในอนสคตใหขเปปน
กองททนรวมหนสวยลงททน (Fund of Funds) หรสอกองททนรวมทททมทกสรลงททนโดยตรงในตรสสสร และ/หรสอหลวก
ทรวพยรตสสงประเทศ หรสอสสมสรถกลวบมสเปปนกองททนรวมฟปดเดอรร (Feeder Fund) ไดข โดยไมสทสสใหขระดวบ
ควสมเสททยงของกสรลงททน (risk spectrum) เพรทมขถลน ทวลงนทล ใหขเปปนไปตสมดทลยพรนรจของผมขจวดกสรกองททนซถทงขถลน
อยมสกวบสถสนกสรณรตลสด โดยเปปนไปเพสทอประโยชนรสมงสทดของผมขถสอหนสวยลงททน

l

กลยททธรในกสรบรรหสรจวดกสรลงททน
- กองททนเปปดกรทงศรทไชนสสเอแชรรอรควรตทลเพสทอกสรเลทลยงชทพ มทสงหววงใหขผลประกอบกสรเคลสทอนไหวตสมกองททนหลวก
- กองททน UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) มทสงหววงใหขผลประกอบกสรสมงกวสส
ดวชนทชทลววด (Active Management)

กองททนรวมนทลเหมสะกวบใคร?
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- ผมขลงททนทททสสมสรถรวบควสมผวนผวนของรสคสหทขนทททกองททน UBS (Lux) Investment SICAV - China A
Opportunity (USD) (กองททนหลวก) ไปลงททน ซถทงอสจจะปรวบตววเพรทมสมงขถลน หรสอลดลงจนตทสสกวสสมมลคสสทททลงททนและ
ทสสใหขขสดททนไดข
- ผมขลงททนทททสสมสรถลงททนในระยะกลสงถถงระยะยสว โดยคสดหววงผลตอบแทนในระยะยสวทททดทกวสสกสรลงททนใน
ตรสสสรหนทลทวทวไป
- ผมขลงททนทททประสงครจะไดขสรทธรประโยชนรทสงภสษท ซถทงผมขลงททนตของมทระยะเวลสกสรลงททนในกองททนนทลโดยใหขเปปนไป
ตสมเงสทอนไขทททกรมสรรพสกรกสสหนด เพสทอจะไดขรวบสรทธรประโยชนรทสงภสษทจสกกสรลงททนในกองททนรวมเพสทอกสร
เลทลยงชทพอยสสงถมกตของ

กองททนรวมนทลไมสเหมสะกวบใคร
ผมขลงททนทททเนขนกสรไดขรวบผลตอบแทนในจสสนวนเงรนทททแนสนอน หรสอรวกษสเงรนตขนใหขอยมสครบ

ทสสอยสสงไรหสกยวงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสททยงของกองททนนทล
l

อสสนหนวงสสอชทลชวนฉบวบเตตม หรสอสอบถสมผมขสนวบสนทนกสรขสยและบรรษวทจวดกสร
อยสสลงททนหสกไมสเขขสใจลวกษณะและควสมเสททยงของกองททนรวมนทลดทพอ
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คทณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?
l

คสสเตสอนทททสสสควญ
- ผลตอบแทนของกองททนรวมจะขถลนอยมสกวบผลกสรดสสเนรนงสนของกองททน UBS (Lux) Investment SICAV China A Opportunity (USD) (กองททนหลวก)
- กองททนไทยอสจทสสสวญญสปปองกวนควสมเสททยงจสกอวตรสแลกเปลททยนเงรนโดยขถลนอยมสกวบดทลยพรนรจของบรรษวท
จวดกสร ซถทงอสจมทตขนททนสสสหรวบกสรทสสธทรกรรมฯ โดยทสสใหขผลตอบแทนของกองททนโดยรวมลดลงจสกตขนททนททท
เพรทมขถลน และในกรณทททไมสไดขทสสสวญญสปปองกวนควสมเสททยงฯ ผมขลงททนอสจขสดททนหรสอไดขรวบผลกสสไรจสกอวตรส
แลกเปลททยนเงรนหรสอไดขรวบเงรนคสนตทสสกวสสเงรนลงททนเรรทมแรกไดข
- กองททนไทยและ/หรสอกองททนหลวกอสจลงททนในหรสอมทไวขซถทงสวญญสซสลอขสยลสวงหนขสเพสทอเพรทมประสรทธรภสพกสร
บรรหสร จถงมทควสมเสททยงมสกกวสสกองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยรอขสงอรงโดยตรง เนสทองจสกใชขเงรนลงททนใน
จสสนวนทททนขอยกวสสจถงมทกสสไร/ขสดททนสมงกวสสกสรลงททนในหลวกทรวพยรอขสงอรงโดยตรง
- กองททนไทยและ/หรสอกองททนหลวกมทกสรลงททนในตรสสสรหนทลททมทอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอตทสสกวสสทททสสมสรถลงททน
ไดข (Non - investment grade) หรสอตรสสสรหนทลททไมสไดขรวบกสรจวดอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอ (Unrated) และอสจ
ลงททนในตรสสสรททนของบรรษวททททไมสไดขจดทะเบทยนในตลสดหลวกทรวพยร (Unlisted Securities) ผมขลงททนอสจมท
ควสมเสททยงสมงขถลนจสกกสรไมสไดขชสสระคสนเงรนตขนและดอกเบทลย
- กองททนหลวกอสจมทกสรจสสกวดกสรไถสถอนหนสวยลงททนในแตสละววนทสสกสรซสลอขสยไมสเกรนรขอยละ 10 ของจสสนวน
หนสวยลงททนทวลงหมดของกองททนหลวก ซถทงในกรณทททผมขถสอหนสวยลงททนของกองททนหลวกมทกสรไถสถอนหนสวยลงททน
รวมกวนในววนทสสกสรซสลอขสยใดเกรนกวสสอวตรสทททกสสหนดไวขดวงกลสสว กองททนหลวกอสจปรวบลดสวดสสวนกสรไถสถอน
หนสวยลงททน และเลสทอนกสรไถสถอนหนสวยลงททนออกไปซถทงจะไดขรวบกสรจวดสรรกสอนคสสสวทงไถสถอนทททมสททหลวง และ
โดยปกตรจะใชขเวลสไมสเกรน 20 ววนทสสกสร ดวงนวลน อสจสสงผลใหขผมขถสอหนสวยลงททนไดขรวบชสสระเงรนคสสขสยคสนหนสวย
ลงททนลสสชขสกวสสทททกสสหนดไวข
- กองททนรวมนทลลงททนในกองททนหลวกทททมทกสรลงททนกระจทกตววในประเทศจทน ผมขลงททนจถงควรพรจสรณสกสร
กระจสยควสมเสททยงของพอรรตกสรลงททนโดยรวมของตนเองดขวย
- ผมขลงททนควรศถกษสขขอมมลเกททยวกวบสรทธรประโยชนรทสงภสษทททระบทไวขในคมสมสอกสรลงททนในกองททนรวมเพสทอกสร
เลทลยงชทพตสมประกสศกสรลงททนดขวย
- ผมขลงททนในกองททนรวมนทล จะไมสสสมสรถนสสหนสวยลงททนของกองททนไปจสสหนสสย จสสย โอน จสสนสส หรสอนสสไป
เปปนประกวน
แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสททยงของกองททนรวม
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ปปจจวยควสมเสททยงทททสสสควญ
1.ควสมเสททยงจสกควสมผวนผวนของมมลคทสหนทวยลงททน (Market Risk)
ตทสส

สมง

ควสมผวนผวนของ

< 5%

5-10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ผลกสรดสสเนรนงสน (SD)
*คสส SD แสดงควสมผวนผวนของกองททนยขอนหลวง 5 ปป (หรสอตวลงแตสจวดตวลงกองททนกรณทยวงไมสครบ 5 ปป)

2.ควสมเสททยงจสกกสรเปลททยนแปลงของอวตรสแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
ตทสส
กสรปปองกวนควสมเสททยงจสก
อวตรสแลกเปลททยน

สมง

ทวลงหมด/เกสอบทวลงหมด

บสงสสวน

ดทลยพรนรจ

ไมสปปองกวน

หมสยเหตท: ทวลงนทลโดยปกตร กองททนจะปปองกวนควสมเสททยงจสกอวตรสแลกเปลททยนเฉลททยรขอยละ 90 ของมมลคสสเงรนลงททนในตสสงประเทศ

3.ควสมเสททยงจสกกสรลงททนกระจทกตวว (High Concentration Risk)
ตทสส
กสรลงททนกระจทกตวว

สมง
≤ 10%

ในผมขออกตรสสสรรวม

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

ตทสส

สมง

กสรลงททนกระจทกตวว

≤ 20%
20-50%
50-80%
ในหมวดอทตสสหกรรมรวม
หมสยเหตท: กองททนรวมมทกสรลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสสหกรรม Healthcare และConsumer Staples

> 80%

ตทสส
กสรลงททนกระจทกตวว

สมง
≤ 20%

รสยประเทศรวม

20-50%

50-80%

> 80%

หมสยเหตท: กองททนรวมมทกสรลงททนกระจทกตววในประเทศ China
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สวดสสวนของประเภททรวพยรสรนทททลงททน
Portfolio Breakdown (% of NAV)

Sector Breakdown (% of NAV)

ชสทอทรวพยรสรนทททลงททนสมงสทด 5 อวนดวบแรก
Wuliangye Yibin Co Ltd-A

9.97

Kweichow Moutai A CNY1

9.83

Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A

7.97

Jiangsu Hengrui Medicine Co A

7.46

Ping An Insurance Co Ltd-A

4.99

หมสยเหตท : ขขอมมลกองททนหลวก ณ 30 เม.ย. 2564
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คสสธรรมเนทยม
*คสสธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนวลน คทณควรพรจสรณสกสร
เรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมดวงกลสสวกสอนกสรลงททน*

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรรง
% ตสอปปของ NAV

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองททนรวม (% ตสอปปของ NAV)

*คทณสสมสรถดมขลอมมลคทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรรงจสกกองททนยลอนหลวงไดลทท www.krungsriasset.com

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสลอขสย)
รสยกสร

สมงสทดไมสเกรน

เกตบจรรง

คสสธรรมเนทยมขสย

ไมสเกรน 2.00

ยวงไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมกสรรวบซสลอคสน

ไมสเกรน 2.00

ยวงไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนเขขส

ไมสเกรน 2.00

ยวงไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนออก

ไมสเกรน 2.00

ยวงไมสเรทยกเกตบ

ไมสมท

ไมสมท

คสสปรวบกรณทขสยคสนและสวบเปลททยนออก
กสอนระยะเวลสทททกสสหนด
คสสธรรมเนทยมกสรโอน

ไมสมท

ไมสมท

คสสใชขจสสยในกสรซสลอขสยหลวกทรวพยร
เมสทอมทกสรซสลอ ขสย สวบเปลททยน

ไมสมท

ไมสมท

หมสยเหตท : คสสธรรมเนทยมดวงกลสสวเปปนอวตรสทททรวมภสษทมมลคสสเพรทม ภสษทธทรกรจเฉพสะหรสอภสษทอสทนใดแลขว

คสสธรรมเนทยมและคสสใชขจสสยของกองททนหลวก
1. คทสใชลจทสยทททเรทยกเกตบจสกผมลถสอหนทวย (รลอยละของมมลคทสหนทวยลงททน) : ไมทมท
2. คทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองททน (รลอยละตทอปทของ NAV) : รวมกวนทวลงหมดไมทเกรน 2.08%
(1) คทสธรรมเนทยมกสรจวดกสร

ไมสเกรน 1.60%

(2) คทสธรรมเนทยมและ/หรสอคทสใชลจทสยอสทนๆ

ไมสเกรน 0.48%

*กองททนไทยไดขรวบคสนคสสธรรมเนทยมกสรจวดกสรจสกกองททนหลวกบสงสสวน จถงไมสเกรดกสรเรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมกสรจวดกสรซลสสซขอน
สสสหรวบกสรลงททนในคลสสนวกลงททนรสยยสอย
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ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต
*ผลกสรดำเนรนงสนในอดทต มรไดลเปตนสรทงยสนยวนถถงผลกสรดำเนรนงสนในอนสคต*
1.ดวชนทชทลววด (benchmark) ของกองททนรวม
MSCI China A Onshore สวดสสวน 100% บรรษวทจวดกสรจะใชขตววชทลววดตสมกองททนหลวก ในสกทลเงรนเหรทยญสหรวฐ ปรวบดขวยอวตรสแลกเปลททยนเพสทอเททยบ
เทสสคสสสกทลเงรนบสท ณ ววนทททคสสนวณผลตอบแทน

% ตสอปป

2.แบบยลอนหลวงตสมปทปฏรทรน

* ในปทททกองททนจวดตวลง ผลกสรดำเนรนงสนจะแสดงตวลงแตทววนทททจวดตวลงจนถถงสรลนปทปฏรทรน

3.กองททนนทลเคยมทผลขสดททนสมงสทดในชทวงเวลส 5 ปท : -17.53 %
* กรณทกองททนจวดตวลงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกรดขถลนนวบตวลงแตทจวดตวลงกองททน

4.ควสมผวนผวนของผลกสรดำเนรนงสน (standard deviation) : 23.06 % ตทอปท
* กรณทกองททนจวดตวลงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกรดขถลนนวบตวลงแตทจวดตวลงกองททน

5.ควสมผวนผวนของสทวนตทสงผลกสรดำเนรนงสนและดวชนทชทลววด (Tracking Error : TE) : ไมทมทขลอมมล (N/A)
6.ประเภทกองททนรวมเพสทอใชขเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสน ณ จทดขสย คสอ Greater China Equity
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7.ผลกสรดำเนรนงสนยลอนหลวงแบบปวกหมทด
ผลกสรดสสเนรนงสน

3 เดสอน

YTD

6 เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

ตวลงแตส
จวดตวลง

KFACHINRMF

3.40

-2.05

50th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.39

ดวชนทชทลววด

13.01

4.84

5th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13.73

ควสมผวนผวน
ของผลกสร
ดสสเนรนงสน

23.30

22.79

75th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

23.06

ควสมผวนผวน
ของดวชนทชทลววด

21.90

20.57

50th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

21.83

l ผลตอบแทนทททมทอสยทเกรนหนถทงปปจะแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป

ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนรนงสนยขอนหลวงของกลทสม Greater China Equity ขขอมมล ณ ววนททท 31 พ.ค. 2564

ผลกสรดสสเนรนงสน (%)
เปอรรเซตนตรไทลร

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

เปอรรเซตนตรไทลรทท 5

2.27

16.88

53.93

14.33

17.61

7.15

เปอรรเซตนตรไทลรทท 25

-0.36

11.25

43.79

11.30

13.04

6.40

เปอรรเซตนตรไทลรทท 50

-3.21

8.66

33.61

9.22

11.86

4.40

เปอรรเซตนตรไทลรทท 75

-7.22

2.59

23.11

-0.90

5.47

-0.34

เปอรรเซตนตรไทลรทท 95

-14.78

0.75

13.05

-4.22

1.36

-1.31

«

ควสมผวนผวนของผลกสรดสสเนรนงสน (%)
เปอรรเซตนตรไทลร

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

เปอรรเซตนตรไทลรทท 5

17.04

16.35

17.71

16.57

14.65

14.97

เปอรรเซตนตรไทลรทท 25

19.25

19.13

18.83

17.58

15.53

17.42

เปอรรเซตนตรไทลรทท 50

22.61

21.94

20.65

18.93

16.38

19.43

เปอรรเซตนตรไทลรทท 75

26.02

24.35

22.52

19.38

16.83

20.49

เปอรรเซตนตรไทลรทท 95

37.68

29.00

26.24

21.77

17.50

22.47

«

l กรทณสศถกษสขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนแบบเปอรรเซตนตรไทลรไดขททหมสยเหตทหนขสทขสย
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8.ผลกสรดำเนรนงสนของกองททนหลวก (Master Fund Performance)
ผลกสรดสสเนรนงสนของกองททนหลวก
% ตทอปท
ตวลงแตสจวดตวลงกองททน
29-พ.ย.-2556

1 ปท

3 ปท

5 ปท

กองททนหลวก

N/A

N/A

24.69

N/A

Benchmark

N/A

N/A

8.89

N/A

*ผลกสรดสสเนรนงสนในสกทลเงรนหลวก
ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต มรไดขเปปนสรทงยสนยวนผลกสรดสสเนรนงสนในอนสคต
ทททมสขขอมมล ณ ววนททท 30 เม.ย. 2564
ทททมส : Fact Sheet - UBS (www.ubs.com/luxembourgfunds)

9.ขลอมมลอสทนๆ
บรรษวทจวดกสรจะปฏรบวตรตสมกฎเกณฑรของกองททนหลวกโดยรสยงสนกสรถสอครองหนสวยลงททนตวลงแตสรขอยละ 25 ของจสสนวนหนสวยลงททนทททจสสหนสสยไดขแลขว
ทวลงหมดของกองททนใหขกวบผมขมทอสสนสจหนขสทททของกองททนหลวก และอสจนสสสสงขขอมมลสสวนตววของผมขถสอหนสวยลงททนดวงกลสสวเชสน สสสเนสบวตรประจสสตวว
ประชสชนและ/หรสอสสสเนสหนวงสสอเดรนทสง เปปนตขน และ/หรสอขอขขอมมลหรสอเอกสสรเพรทมเตรมอสทนใดจสกผมขถสอหนสวยลงททนในภสยหลวงกตไดข เพสทอใหขเปปนไปตสมททท
กองททนหลวกรของขอ หสกผมขถสอหนสวยลงททนรสยใดปฏรเสธกสรใหขขขอมมลหรสอเอกสสรเพรทมเตรมดวงกลสสวหรสอมทพฤตรกรรมเขขสขสสยและ/หรสอมทควสมผรดตสม
กฎหมสยอวนมทผลทสสใหขบรรษวทจวดกสรไมสสสมสรถปฏรบวตรตสมกฎเกณฑรของกองททนหลวกไดข บรรษวทจวดกสรขอสงวนสรทธรททจะระงวบหรสอหยทดใหขบรรกสรและ
ดสสเนรนกสรคสนเงรนลงททนตสมมมลคสสหนสวยลงททนใหขแกสผมขถสอหนสวยลงททน โดยถสอวสสไดขรวบควสมเหตนชอบจสกผมขถสอหนสวยลงททนแลขว ทวลงนทล ผมขถสอหนสวยลงททนจะ
ไมสสสมสรถนสสเรสทองดวงกลสสวมสใชขเปปนสรทธรเรทยกรของควสมเสทยหสยจสกเหตทดวงกลสสวจสกบรรษวทจวดกสรไดขแตสอยสสงใด
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ขขอมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจสสยเงรนปปนผล :

ไมสจสสยปปนผล

ผมขดมแลผลประโยชนร :

ธนสคสรไทยพสณรชยร จสสกวด (มหสชน)

ววนทททจดทะเบทยน :

29 ธ.ค. 2563

อสยทโครงกสร :

ไมสกสสหนดอสยทโครงกสร

กสรซสลอหนสวยลงททน :

ววนทสสกสรซสลอ

ตสมววนทสสกสรกองททน ภสยใน 15.30 น.

มมลคสสขวลนตทสสของกสรซสลอครวลงแรก

500 บสทไมสเกรน 500,000 บสท

มมลคสสขวลนตทสสของกสรซสลอครวลงตสอไป

500 บสทไมทเกรน 500,000 บสท

ววนทสสกสรขสยคสน

ตสมววนทสสกสรกองททน ภสยใน 15:30 น.

มมลคสสขวลนตทสสของกสรขสยคสน

ไมสมท

ยอดคงเหลสอขวลนตทสส

ไมสมท

ระยะเวลสกสรรวบเงรนคสสขสยคสน

5 ววนทสสกสรหลวงจสกววนทสสรสยกสรขสยคสน โดย

กสรขสยคสนหนสวยลงททน :

ไมสนวบรวมววนหยทดตสสงประเทศ (T+5)
ผมขลงททนสสมสรถตรวจสอบมมลคสสทรวพยรสรนรสยววนไดขทท www.krungsriasset.com
รสยชสทอผมขจวดกสรกองททน :

ชสทอ-นสมสกทล

ขอบเขตหนขสททท

นสยจสตทรวนตร สอนไว
นสยชมศวกดรด อวยพรชวยสกทล

ผมขจวดกสรกองททนทททลงททนในหลวก
ทรวพยรตสสงประเทศ
ผมขจวดกสรกองททนทททลงททนในหลวก
ทรวพยรตสสงประเทศ

ววนทททเรรทมบรรหสรกองททน
29 ธ.ค. 2563
29 ธ.ค. 2563

อวตรสสสวนหมทนเวทยนกสรลงททนของ

ในรอบระยะเวลสทททผสสนมสยขอนหลวง 1 ปป เทสสกวบ 0.20%

กองททน (Portfolio Turnover Ratio)

กรณทกองททนรวมทททจดทะเบทยนจวดตวลงไมสถถง 1 ปป จะแสดงคสสทททเกรดขถลนจรรงในชสวงเวลสตวลงแตสววนทททจด
ทะเบทยนถถงววนทททรสยงสน

ผมขสนวบสนทนกสรขสยหรสอรวบซสลอคสน

ธนสคสรกรทงศรทอยทธยส จสสกวด (มหสชน) ททกสสขส โทร 1572
บลจ.กรทงศรท หรสอตววแทนสนวบสนทนกสรขสยและรวบซสลอคสน

ตรดตสอสอบถสม
รวบหนวงสสอชทลชวน/รของเรทยน

บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองททน กรทงศรท จสสกวด
ทททอยมส 898 อสคสรเพลรนจรตทสวเวอรร ชวลน 1-2 โซนเอ ชวลน 12 ชวลน 18 โซนบท
ถนนเพลรนจรต แขวงลทมพรนท เขตปททมววน กรทงเทพฯ 10330
โทรศวพทร 0 2657 5757
โทรสสร 02 657 5777
เวตบไซตร : www.krungsriasset.com
อทเมลร : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

ธทรกรรมทททอสจกสอใหขเกรดควสมขวดแยขง
ทสงผลประโยชนร

คทณสสมสรถตรวจสอบธทรกรรมทททอสจกสอใหขเกรดควสมขวดแยขงทสงผลประโยชนรไดขทท

ขขอมมลอสทนๆ

1234567890

www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
ขนสดกองททน

700 ลลสนบสท

มมลคสสหนสวยลงททน

10.3387 บสท/หนทวย
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หมสยเหตท

- กสรลงททนในหนสวยลงททนไมสใชสกสรฝสกเงรน รวมทวลงไมสไดขอยมสภสยใตขควสมคทขมครองของสถสบวนคทขมครองเงรนฝสก จถงมทควสมเสททยง
จสกกสรลงททนซถทงผมขลงททนอสจไมสไดขรวบเงรนลงททนคสนเตตมจสสนวน
- ไดขรวบอนทมวตรจวดตวลง และอยมสภสยใตขกสรกสสกวบดมแลของสสสนวกงสน ก.ล.ต
- กสรพรจสรณสรสสงหนวงสสอชทลชวนในกสรเสนอขสยหนสวยลงททนของกองททนรวมนทลมรไดขเปปนกสรแสดงวสสสสสนวกงสน ก.ล.ต. ไดข
รวบรองถถงควสมถมกตของของขขอมมลในหนวงสสอชทลชวนของกองททนรวม หรสอ ไดขประกวนรสคสหรสอผลตอบแทนของหนสวยลงททนททท
เสนอขสยนวลน ทวลงนทล บรรษวทจวดกสรกองททนรวมไดขสอบทสนขขอมมลในหนวงสสอชทลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสควญ ณ ววนททท 31 พ.ค. 2564
แลขวดขวยควสมระมวดระววงในฐสนะผมขรวบผรดชอบในกสรดสสเนรนกสรของกองททนรวมและขอรวบรองวสสขขอมมลดวงกลสสวถมกตของ
ไมสเปปนเทตจและไมสทสสใหขผมขอสทนสสสควญผรด
- ขขอมมลกสรจวดอวนดวบกองททนเปปนกรรมสรทธรดของบรรษวท มอรรนรทงสตสรร ทวลงนทลบรรษวทขอสงวนสรทธรด 1)ในกสรแกขไข ปรวบปรทง หรสอ
เปลททยนแปลงขขอมมลใดๆ โดยไมสจสสเปปนตของแจขงใหขทรสบลสวงหนขสแตสอยสสงใด 2)บรรษวทขอสงวนสรทธรดททจะไมสรวบผรดชอบตสอควสม
ถมกตของ ครบถขวน และควสมเสทยหสยตสสงๆ ทททเกรดขถลนททกกรณทจสกกสรนสสรสยงสนหรสอขขอมมลไปใชขอขสงอรง
ขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนแบบเปอรรเซตนตรไทลร
1. ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทตของกองททน มรไดขเปปนสรทงยสนยวนถถงผลกสรดสสเนรนงสนในอนสคต
2. ผมขลงททนสสมสรถดมขขอมมลฉบวบเตตมไดขทท www.aimc.or.th
3. ผลกสรดสสเนรนงสนของกองททนทททกสรเปรทยบเททยบแบสงตสมประเภทกองททนรวมภสยใตขขขอกสสหนดของสมสคมบรรษวทจวดกสร
ลงททน โดยกองททนทททจะถมกเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนในแตสละชสวงเวลสกวบกองททนประเภทเดทยวกวนในระดวบเปอรรเซตนตรไทลร
(Percentiles) ตสสงๆ โดยแบสงออกเปปน
- 5th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองททนอวนดวบททท 5 เปอรรเซตนตรไทลร (Top 5% performance)
- 25th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองททนอวนดวบททท 25 เปอรรเซตนตรไทลร (Top 25% performance)
- 50th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองททนอวนดวบททท 50 เปอรรเซตนตรไทลร (Median performance)
- 75th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองททนอวนดวบททท 75 เปอรรเซตนตรไทลร (Bottom 25% performance)
- 95th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองททนอวนดวบททท 95 เปอรรเซตนตรไทลร (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทททมทอสยทเกรนหนถทงปปนวลนมทกสรแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป
เมสทอผมขลงททนทรสบผลตอบแทนของกองททนทททลงททน สสมสรถนสสไปเปรทยบเททยบกวบเปอรรเซตนตรไทลรตสมตสรสง จะทรสบวสสกองททน
ทททลงททนนวลนอยมสในชสวงทททเทสสใดของประเภทกองททนรวมนวลน
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บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองททน กรทงศรท จสสกวด

คําอธิบายรายละเอียดของข้ อมูลทีต่ ้ องเปิ ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
ข้อมูลที่เปิ ดเผยในส่วนนี้เป็ นข้อมูลโดยสังเขปเพื่อใช้อธิบายมิติความเสี่ ยงต่างๆ
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หัวข้ อ
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ความเสี่ยงจากความ แบ่งเป็ นกรณี กองทุนรวมต่างๆ ดังต่อไปนี้
ผันผวนของมูลค่ า
หน่ วยลงทุน
(Market Risk)
กรณีกองทุนรวมทัว่ ไป หมายถึง ความเสี่ ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD
สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการ
เปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ น
(Currency Risk)
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาท
อ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุนใน ช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน
ดังนั้น การป้ องกัน ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการบริ หารความเสี่ ยงจากดังกล่าว
ซึ่งทําได้ดงั ต่อไปนี้
• ป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• ป้ องกันความเสี่ยงบางส่ วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมี
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้ องกันความเสี่ ยงขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการ
พิจารณาว่าจะป้ องกัน ความเสี่ ยงหรื อไม่
• ไม่ ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนกระจุกตัว

- ความเสี่ยงจากการ

ลงทุนกระจุกตัวใน
ผู้ออกตราสารราย
ใดรายหนี่ง (High
issuer
concentration

ความเสี่ ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk) แบ่งเป็ นความเสี่ ยงแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สัญญา หรื อบุคคลอื่นที่ มีภาระผูกพันตาม
ตราสารหรื อสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณี การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
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หัวข้ อ
risk)

การเปิ ดเผยข้ อมูล
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้

- ความเสี่ยงจากการ

ลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรม พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ใดอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณี การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐไทย และต่างประเทศ
หนี่ง (High sector เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
concentration
risk)

- ความเสี่ยงจากการ
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ลงทุนกระจุกตัวใน
ประเทศใดประเทศ
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
หนึ่ง (High
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผอู ้ อกเสนอขายอยูใ่ นประทศไทย
country
concentration
risk)
ผลขาดทุนสู งสุ ดที่
เกิดขึน้ จริง 5 ปี
(Maximum
Drawdown)
ผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริ งของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่
วันที่รายงาน (หรื อตั้งแต่จดั ตั้งกองทุนรวมกรณี ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ ีการคํานวณดังนี้
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ค่ าความผันผวน
ของผลการ
ดําเนินงาน
(Standard
Deviation : SD)
ค่ าความผันผวน
ของส่ วนต่ างของ
ผลตอบแทนเฉลีย่
ของกองทุนรวม
และผลตอบแทน
ของดัชนีชี้วดั
(Tracking Error)

คือความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน (Standard Deviation of Fund) คํานวณจากผลตอบแทนของกองทุน
รวมซึ่งมีวธิ ีการคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและ
นําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วนั ที่รายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
ชี้วดั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ ีวดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไป
จากดัชนีช้ ีวดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่าํ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการ
เบี่ยงเบนออกไปจาก ดัชนีช้ ีวดั ในอัตราที่ตา่ ํ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิ ทธิภาพในการเลียนแบบดัชนี
อ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจาก
ดัชนีช้ ีวดั ในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทน การลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะ
ลดน้อยลง เป็ นต้น
ใช้พิจารณากับกองทุนรวมที่มีนโยบายการบริ หารกองทุนแบบ passive fund/ Index tracking เช่น กองทุนรวม
ดัชนี หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็ นต้น
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หัวข้ อ
อัตราส่ วน
หมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุน
รวม (Portfolio
Turnover Ratio :
PTR)

การเปิ ดเผยข้ อมูล

เพื่อให้ผลู ้ งทุน ทราบถึงปริ มาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของ
่ ํ าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวม
ผูจ้ ดั การกองทุนได้ดียงิ่ ขึ้นโดยคํานวณจากมูลค่าที่ตากว่
ของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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