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ไดรับการรับรอง CAC

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
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ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก)
เพียงกองเดียว ในชนิดหนวยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ
80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
กองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปน
อั ต ราแลกเปลี ่ย นเงิ น โดยมี ว ั ตถุ ประสงคเ พื่ อ ปอ งกั น ความเสี่ ย งตามหลั กเกณฑ ท ี ่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ
 นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (Class PT) (กองทุนหลัก) เปนกองทุนยอย (sub-fund) ของ
Allianz Global Investors Fund โดยไดจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg และจัดเปน Société d’investissement à capital
variable และกองทุนหลักไดรับการกํากับดูแลและอนุญาตจาก Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่ง
เปนสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และเปนไปตามหลักเกณฑของ UCITS
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารและจัดการโดย Allianz Global Investors GmbH
ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงคการลงทุนโดยเนนการเติบโตของมูลคาเงินทุนระยะยาวจากการลงทุนในตลาดหุน A-Shares ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน
คุ ณ สามารถศึ ก ษาข อ มู ล กองทุ น หลั ก ได จ าก https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-china-ashares-pt-usd
 กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี้ ฟนด มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุน
หลัก (passive management) สวน กองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) มุงหวัง
ใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 เหมาะสมกับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนตํ่า
กวามูลคาทีล่ งทุนและทําใหขาดทุนได
 ผูลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
 ผูลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศได

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• กองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกบั ดุลยพินิจของผูจดั การกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณใน
แตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ
ไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเสีย่ งอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง
โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิม่ ขึ้น
• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอรตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองดวย
• การแบงชนิดหนวยลงทุน มิไดทําใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหนวยลงทุน
ทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน
• มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมลู คาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคาทรัพยสินของ
กองทุนแตละชนิด
• กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 5 ชนิด ไดแก ชนิดสะสมมูลคา ชนิดจายเงินปนผล ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผูล งทุน
สถาบัน และชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนนี้ไดภายใตเงื่อนไขที่
บริษทั จัดการกําหนด
• ผูลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) ได โดยผูลงทุนควรติดตอบริษัท
ประกันชีวิตซึ่งเปนตัวแทนทีไ่ ดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมประกัน
ชีวิตควบหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน
• กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจใชดุลยพินิจในการเลื่อน
การไถถอนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดออกไป แตจะไมเกิน 2 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยจะพิจารณาเพื่อ
ประโยชนที่ดีทสี่ ุดของกองทุน โดยคําสั่งไถถอนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ถูกเลื่อนออกไป จะไดรับการจัดสรรกอนคําสั่งไถถอนที่เขามา
ใหมหลังจากชวงเวลา ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนและมูลคาหนวยลงทุนในวันที่สงคําสั่งขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไมไดรับเงินคาขายคืนภายในระยะเวลาที่กําหนดได
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า
< 5%

5-10%

10-15%

สูง
> 25%

15-25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ตํ่า
ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด

สูง
บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 50-100% ของเงินลงทุนใน
ตางประเทศ

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

High Sector
Concentration Risk

High Country
Concentration Risk

ตํ่า
≤ 10%

10-20%

20-50%

50-80%

สูง
> 80%

ตํ่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

ตํ่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน
*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุนของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : ขอมูลจาก factsheet กองทุนหลัก ฉบับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ website : https://lu.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list/allianz-china-ashares-pt-usd
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

คาธรรมเนียมการขาย(1)
3.21
1.50
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน(1)
3.21
ยังไมเรียกเก็บ
(1) (2)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
3.21
1.50
(1) (2)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
3.21
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือขาย
0.535
ยังไมเรียกเก็บ
(1) (3)
หลักทรัพยเมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
การซื้อหรือขายหลักทรัพย ในแตละชนิดหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียด
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ
เว็บไซตของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดเคแทม ไชนา เอ
แชร อิควิตี้ ฟนด เวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิบัติไมเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมดังกลาว
(3) คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยจะคํานวณเขาไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย
KT-Ashares-A
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คาธรรมเนียมของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares
(กองทุนหลัก)

คาธรรมเนียมของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน)
Management Fee
0.88 %
All-in-Fee
ไมเกิน 1.85% (เก็บจริง 1.28% (ขอมูลจาก factsheet กองทุนหลัก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563))
Ongoing Charge
1.33% ตอป
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)
คาธรรมเนียมการขาย (Subscription Fee) : ไมเกิน 2.00%
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Redemption Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุน (Conversion Fee) : ไมเกิน 2.00%
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลีย่ นแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
ที่มา : https://lu.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list/allianz-china-a-shares-pt-usd

คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) คือ 0.00% ของ NAV
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -22.22%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 24.48% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Greater China Equity
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://lu.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list/allianz-china-a-shares-ptusd
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

ไมจาย
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

7 สิงหาคม 2563
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 14.00 น.
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ
เว็บไซตของบริษัทจัดการ
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 14.00
น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ
เว็บไซตของบริษัทจัดการ
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวนั ถัดจากวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการใน
ตางประเทศของผูป ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม แตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํา
รายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th
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รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล
คุณพีรพงศ กิจจาการ
คุณเขมรัฐ ทรงอยู

ตําแหนง / บริหารจัดการดาน
ผูจัดการกองทุนหลัก
ฝายลงทุนทางเลือก

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
7 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563

อัตราสวนหมุนเวียนการ
37.31%
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR) (ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
ติดตอสอบถาม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รับหนังสือชีช้ วน
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
รองเรียน
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
ขัดแยงทางผลประโยชน
www.ktam.co.th
 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทํา
ใหผูอื่นสําคัญผิด
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สรุปสาระสําคัญของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares
ชื่อ
Class & currency
ลักษณะเฉพาะของ Class PT

อายุกองทุน
ประเทศที่จดทะเบียน
Inception Date
วัตถุประสงคการลงทุน
นโยบายการลงทุน

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (Class PT)
Class PT (USD) Acc.
1. เปน Class ที่เสนอขายใหกับนักลงทุนทั่วไป
2. ซื้อขายหนวยลงทุนในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และไมมีการจายเงินปนผล
(ชนิด Accumulation)
ไมกําหนด
Luxembourg
17/05/2019
กองทุนมีวัตถุประสงคการลงทุนโดยเนนการเติบโตของมูลคาเงินทุนระยะยาวจากการลงทุนใน
ตลาดหุน A-Shares ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
กองทุนมีวัตถุประสงคการลงทุนโดยมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด โดยกองทุนมี
นโยบายลงทุนในตราสารทุนตามวัตถุประสงคการลงทุนไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคา
ทรัพยสินของกองทุน และจะลงทุนในตราสารทุนที่นอกเหนือจากวัตถุประสงคการลงทุนได
สูงสุดไมเกินรอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน โดยกองทุนมีขอจํากัดการลงทุน ดังนี้
• กองทุนอาจลงทุนในกลุมประเทศตลาดเกิดใหม (Emerging Markets)
• กองทุนอาจลงทุนผานการจัดสรรโควตาในหลักทรัพยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภายใตโครงการ Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII) ได
สูงสุดไมเกินรอยละ 69 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน
• กองทุนอาจจะลงทุนในตลาดหุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกเหนือจากหุน A
Shares เชน B Shares และ H Shares ไดสูงสุดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสิน
ของกองทุน
• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดสูงสุดไม
เกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสนิ ของกองทุน
• กองทุนจะไมลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพ (convertible debt securities) รวมถึง
หุนกูแปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds)
• กองทุนอาจถือครองโดยตรงในเงินฝาก และ/หรือ ลงทุนในตราสารตลาดเงิน และ/หรือ
ในตราสารหนี้ และ/หรือในกองทุนรวมตลาดเงินเพื่อบริหารสภาพคลอง ไดสุงสุดไมเกิน
รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนปดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮ (Shanghai
Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพยเซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) ได
สูงสุดไมเกิน 10%
• กองทุนอยูภายใตขอจํากัดการลงทุนของประเทศฮองกง (Hong Kong Restriction)
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ดัชนีอางอิง (Benchmark)
ISIN Code
Bloomberg Ticker
Management Company
Custodian
Website

• กองทุนอยูภายใตขอจํากัดการลงทุนของ GITA Restriction อยางไรก็ตาม กองทุนจะ
ลงทุนอยางนอยรอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนในตราสารที่ใหกรรมสิทธิ์ใน
หุนของบริษัท (Equity Participation)
• กองทุนอยูภายใตขอจํากัดการลงทุนของ VAG Investment Restriction
• กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อชดเชยความ
เสี่ยงจากความผันผวนของราคา (hedging) เพื่อใชประโยชนในการเพิ่มโอกาสในการ
ทํากําไรจากความแตกตางของราคาระหวางสองตลาดหรือหลายตลาด (arbitrage)
หรือ เพื่อเพิ่มผลกําไรแมวาอาจจะเพิ่มผลขาดทุนดวย (Leverage)
MSCI China A Onshore Total Return (Net)
LU1997246811
ALCPTUA LX
Allianz Global Investors GmbH
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-china-a-sharespt-usd
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย / ทรัพยสินในตลาดตางประเทศที่
อาจปรับตัวขึ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ
เศรษฐกิจ สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของ
ตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสาร
หนี้ไมสามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน
ซึ่งจะสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี้ ฟนด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แต
ขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ชวงที่บาทแข็ง
และขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกัน ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว
• อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counterparty Risk) คือ ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไม อาจ
ดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไป
ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไม
สามารถชําระหนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพยที่กองทุนไป
ลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

KT-Ashares-A

15

ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย
ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน
แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับ
การลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี
ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยน
เงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผล
กระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณายายการลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ (Derivative Risk) กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธเพื่อการลดความเสี่ยง (ปองกันความเสี่ยง)
หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอรตการลงทุน ตราสารอนุพันธอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกวา
หลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หาก กองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําาใหสินทรัพยของกองมีความผันผวนมากกวา
การลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security)

KT-Ashares-A

16

