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หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดเค ไชนส ส คอนโทรล โวลสตปลปตช
K China Controlled Volatility Fund
K-CCTV

• กองทรนรวมผสม
• กองทรนรวมหนส วยลงทรนประเภท Fund of Funds
•กองทรนรวมทชทมชนโยบสยเปป ดใหข มชกสรลงทรนในกองทรนรวมอสทนภสยใตข บลจ.เดชยวกนน
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนมทนโยบายทททจะนนาเงงนไปลงททนในตตางประเทศ โดยจะเนข นลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวมตตางประเทศ
ตวงแตต
ต 2 กองททนขข ตนไป ในอวตราสตวนโดยเฉลททยในรอบปท บวญชทไมตนขอยกวตา 80% ของ NAV ซขงท กองททนรวมตตางประเทศ
มทนโยบายลงททนในตราสารแหตงททน และ/หรร อตราสารกขงท หนท ตกขงท ททน และ/หรร อตราสารแหตงหนท ต และ/หรร อหลวกทรวพยย
ประเภทอรทนๆ ทททจดทะเบทยนหรร อซร ตอขายในตลาดหลวกทรวพยยของประเทศจทน หรร อผมขออกตราสารดวงกลตาวมทการดนาเนงน
ธทรกงจหรร อตวงถง
ต ทนฐานหรร อมทภมม งลนาเนาอยมใต นประเทศจทน ทวงนท
ต ต ประเทศจทน หมายความถขงสาธารณรวฐประชาชนจทน
ไตข หววน ซขงท รวมเขตบรง หารพงเศษฮตองกงและมาเกก า
• กองททนจะควบคทมความผวนผวนของกองททนโดยจะปรวบสวดสตวนการลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวมตตาง
ประเทศตามดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททน โดยพงจารณาจากสภาวะการลงททนและระดวบความผวนผวนของตลาด
ยกตววอยตางเชตน ในชตวงเวลาทททตลาดมทความผวนผวนสมง ผมขจดว การกองททนอาจจะพงจารณาปรวบลดสวดสตวนการลงททนจาก
สงนทรวพยยททมทความเสททยงสมงไปยวงสงนทรวพยยททมทความเสททยงตนทากวตา เพรทอใหข ความผวนผวนของกองททนลดลง เปป นตข น
• กองททนจะลงททนในกองททนตตางประเทศกองททนใดกองททนหนขงท โดยเฉลททยในรอบปท บวญชทไมตเกงน 79% ของ NAV
• กองททนปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมตนขอยกวตา 75% ของมมลคตาเงงนลงททนในตตางประเทศ
• กองททนอาจลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวมซขงท อยมภต ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการโดยเฉลททยในรอบปท บวญชท
ไมตเกงน 20% ของ NAV
• กองททน K-CCTV และกองททนรวมตตางประเทศอาจลงททนในตราสารทททมทสญ
ว ญาซร ตอขายลตวงหนข าแฝง (Structured
Notes หรร อ SN) และสวญญาซร ตอขายลตวงหนข า (Derivatives) เพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน
(Efficient Portfolio Management)
• บรง ษวทจวดการขอสงวนสงทธงเปลททยนแปลงประเภทและลวกษณะพงเศษของกองททนรวมในอนาคต เปป นกองททนรวมทททเนข น
ลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวมตตางประเทศเพทยงกองททนเดทยว (Feeder fund) หรร อเปป นกองททนรวมทททมทการลงททน
โดยตรงในตราสาร และ/หรร อหลวกทรวพยยตาต งประเทศไดข หรร อสามารถกลวบมาเปป นกองททนรวมหนตวยลงททน (Fund of
Funds) โดยไมตทนาใหข ระดวบความเสททยงของการลงททน (risk spectrum) เพงทมขข ตน
กองททนรวมตตางประเทศทททกองททน K-CCTV ลงททน :
1. UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD)
นโยบายการลงททนของกองททน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD), class P-acc
กองททนจะลงททนในตราสารททน หทขนสหกรณย (Cooperative Society Shares) และParticipation Shares
Participation Certificates และใบสนาควญแสดงสงทธงททจะซร ตอหทขน (Warrants) ของบรง ษวททททมทภมม งลนาเนาหรร อประกอบ
ธทรกงจหลวกในสาธารณรวฐประชาชนจทน (People’s Republic of China: PRC) ไมตนขอยกวตารข อยละ 70 ของมมลคตา
ทรวพยยสนง ทวงหมดของกองทท
ต
น โดยกองททนเนข นลงททนในหทขน A-shares ซขงท เปป นหทขนของบรง ษวททททมทภมม งลนาเนาในจทนและซร ตอ
ขายในสกทลเงงนหยวน (RMB) และจดทะเบทยนหรร อซร ตอขายในตลาดหลวกทรวพยยของจทน อวนไดข แกต ตลาดหลวกทรวพยย
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เซททยงไฮข (Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลวกทรวพยยเซงนเจง ตน (Shenzhen Stock Exchange)
นอกจากนท ต กองททนอาจลงททนในสวญญาซร ตอขายลตวงหนข า (Derivatives) เพรทอการปของกวนความเสททยง (hedging)
ผมขลงททนสามารถศขกษาขข อมมลกองททนรวมตตางประเทศไดข จาก
https://www.ubs.com/2/e/files/RET/FS_RET_LU0971614614_LU_EN.pdf
2. Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation USD
นโยบายการลงททนของกองททน Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation USD
กองททนจะลงททนในหทขนของบรง ษวทจทน (Chinese company) ไมตนขอยกวตา 2 ใน 3 สตวนของมมลคตาทรวพยยสนง ของกองททน
ซขงท ซร ตอขายในสกทลเงงนหยวน (RMB) และจดทะเบทยนหรร อซร ตอขายในตลาดหลวกทรวพยยของจทน อวนไดข แกต ตลาดหลวกทรวพยย
เซททยงไฮข (Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลวกทรวพยยเซงนเจง ตน (Shenzhen Stock Exchange) (China
A-Shares)
นอกจากนท ต กองททนอาจลงททนในสวญญาซร ตอขายลตวงหนข า (Derivatives) เพรทอการลงททน ลดความเสททยง หรร อเพรทอบรง หาร
กองททนไดข มทประสงทธงภาพสมงขข ตน และกองททนสามารถถรอครองเงงนสดไดข
ผมขลงททนสามารถศขกษาขข อมมลกองททนรวมตตางประเทศไดข จาก
https://www.schroders.com/en/uk/asset-manager/fund-centre/prices-and-performance/funddetails/?p=d
etails&code=LU1713307426&sc=69055
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวมตตางประเทศทททลงททนในตราสารของประเทศจทน โดยกองททนจะปรวบสวดสตวน
การลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวมตตางประเทศไดข ตามดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนโดยพงจารณาจากสภาวะ
การลงททนและระดวบความผวนผวนของตลาด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาตราสารททนของประเทศจทนทททกองททนตตางประเทศไปลงททน ซขงท อาจปรวบ
ตววเพงทมสมงขข ตนหรร อลดลงตนทากวตามมลคตาทททลงททนและทนาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนไดข ตงแตต
ว ต 5 ปท ขข ตนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจนานวนเงงนทททแนตนอน หรร อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคต รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสรอชท ตชวนฉบวบเตปม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมตเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ตดทพอ
K-CCTV
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททน K-CCTV และกองททนรวมตตางประเทศอาจลงททนในตราสารทททมทสญ
ว ญาซร ตอขายลตวงหนข าแฝง (Structured Notes หรร อ SN)
และสวญญาซร ตอขายลตวงหนข า (Derivatives) เพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน (Efficient Portfolio Management)
ทนาใหข อาจมทความเสททยงมากกวตากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง จขงอาจมทกนาไร/ขาดททนสมงกวตาการลงททนในหลวกทรวพยยอขาง
องงโดยตรง
• กองททน K-CCTV ลงททนในสวญญาซร ตอขายลตวงหนข าเพรทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมตเตปมจนานวน (ไมตนขอยกวตา 75%
ของมมลคตาเงงนลงททนในตตางประเทศ) ดวงนวนต กองททนจขงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททน K-CCTV มทการลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวมภายใตข บรง ษวทจวดการเดทยวกวน ซขงท อาจกตอใหข เกงดความขวดแยข งทางผล
ประโยชนยอนว อาจเกงดจากนโยบายการลงททนในหนตวยลงททนภายใตข การจวดการของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน
• เนรทองจากกองททน K-CCTV มทนโยบายลงททนในกองททนรวมตตางประเทศ ดวงนวนต การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองททนลงททน
อาทง การเปลททยนแปลงทางการเมรองหรร อนโยบายทางการเงงน อาจสตงผลกระทบตตอมมลคตาหนตวยลงททนของกองททนไดข รวมถขงการออก
มาตรการทททอาจสตงผลใหข ผข ลม งททนไดข รวบเงงนคตาขายครนหนตวยลงททนลตาชข ากวตาระยะเวลาทททกนาหนดไวข ในหนวงสรอชท ตชวน
• บรง ษวทจวดการขอสงวนสงทธงเปลททยนแปลงประเภทและลวกษณะพงเศษของกองททนรวมในอนาคต เปป นกองททนรวมทททเนข นลงททนในหนตวย
ลงททนของกองททนรวมตตางประเทศเพทยงกองททนเดทยว (Feeder fund) หรร อเปป นกองททนรวมทททมทการลงททนโดยตรงในตราสาร และ/หรร อ
หลวกทรวพยยตาต งประเทศไดข หรร อสามารถกลวบมาเปป นกองททนรวมหนตวยลงททน (Fund of Funds) โดยไมตทนาใหข ระดวบความเสททยงของการ
ลงททน (risk spectrum) เพงทมขข ตน

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดนาเนงนงาน (SD)

ตนทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนขงท มากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน
ตนทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD), Class P-acc
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนขงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน
ตนทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม Consumer Staples , Health Care

สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation USD
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนขงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

K-CCTV

ตนทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%
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ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD), Class P-acc
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนขงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตนทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ China

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation USD
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนขงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตนทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ China

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตนทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมตนขอยกวตา 75% ของเงงนลงททนในตตางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อรทน ๆ : -3.79%
เงงนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทตาเงงนฝาก
: 1.91%

(% NAV)

หนตวยลงททน : 101.88%

หลนกทรน พยย ทท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
SCHRODER ISF CHINA A A ACC USD (SCHRODER)
UBS (LUX) IS - CHINA A OPPORTUNITY (USD) P-ACC (UBSFM)
บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK) (AA+(tha))
ALLIANZ HKD INCOME CLASS AT (USD) ACC ()

(% NAV)
51.82%
49.91%
1.65%
0.25%
0.15%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
ต ต คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน UBS (Lux) Investment SICAV – China A
Opportunity (USD), Class P-acc
CONSUMER STAPLES
HEALTH CARE
FINANCIAL SERVICES
CONSUMER DISCRETIONARY
COMMUNICATION SERVICES
OTHERS

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2564

30.43%
25.92%
15.22%
8.09%
6.36%
13.98%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Schroder International Selection Fund –
China A, Class A Accumulation USD
INFORMATION TECHNOLOGY
MATERIALS
CONSUMER DISCRETIONARY
INDUSTRIALS
HEALTH CARE
OTHERS

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2564

K-CCTV
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15.30%
13.20%
13.10%
12.50%
29.20%
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หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน UBS (Lux) Investment SICAV – China A
Opportunity (USD), Class P-acc
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO A
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
CHINA MERCHANTS BANK 'A' CNY1

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2564

10.52%
9.37%
7.74%
6.29%
5.74%

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Schroder International Selection Fund – China
A, Class A Accumulation USD
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
Oppein Home Group Inc
China Merchants Bank Co Ltd
Midea Group Co Ltd
Mango Excellent Media Co Ltd

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2564

K-CCTV

3.90%
3.70%
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3.20%
2.80%

9 / 21

คส สธรรมเนชยม
* คตาธรรมเนทยมมทผลกระทบตตอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวตน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกปบคตาธรรมเนทยมดวงกลตาวกตอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
สมงสทดไมตเกงน 4.8685

5.00
4.00
สมงสทดไมตเกงน 3.2100

3.00
2.00

เกปบจรงง 1.2840

สมงสทดไมตเกงน 1.0700

1.00
0.00

เกปบจรงง 0.0289

การจวดการ

สมงสทดไมตเกงน 0.2675

ผมขดแม ลผลประโยชนย

เกปบจรงง 0.0428

สมงสทดไมตเกงน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรงง 1.3657

เกปบจรงง 0.0100

คตาใชข จตายอรทนๆ

รวมคตาใชข จตาย

หมายเหตท : - หากกองททนลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวม หรร อกองททนรวมอสวงหารง มทรวพยย (กอง1) หรร อหนตวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงททนใน
อสวงหารง มทรวพยย (REITs) หรร อกองททนรวมโครงสรข างพร ตนฐานซขงท อยมภต ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรง ษวทจวดการจะไมต
คงดธรรมเนทยมการจวดการซน ตาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยจะเปป นไปตามกรณทตวว อยตาง เชตน กองททนรวมตข นทางมท NAV 1,000 ลข านบาท โดยไดข จดว
สรรการลงททนไปยวงกองททนรวมปลายทางซขงท อยมภต ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลข านบาท กองททนรวมตข นทางจะเรท ยกเกปบคตา
ธรรมเนทยมการจวดการจาก (1) เงงนลงททน 900 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมตข นทางกนาหนด และ (2) เงงนลงททน 100 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวม
ปลายทางกนาหนด เปป นตข น
- คตาใชข จาต ยอรทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาต สทดของกองททน
- คตาธรรมเนทยมดวงกลตาวรวมภาษทมลม คตาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงททน (Front-end Fee)
คตาธรรมเนทยมการรวบซร ตอครนหนตวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
1.50%

3.00%

ยกเวข น

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คตาธรรมเนทยมการโอนหนตวยลงททน
คตาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาต ยจรง ง

หมายเหตท : - หากกองททนลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวม หรร อกองททนรวมอสวงหารง มทรวพยย (กอง1) หรร อหนตวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงททนในอสวงหารง ม
ทรวพยย (REITs) หรร อกองททนรวมโครงสรข างพร ตนฐาน ซขงท อยมภต ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรง ษวทจวดการจะไมตคงดธรรมเนทยมการขาย
และรวบซร ตอครนหนตวยลงททนซน ตาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยกองททนปลายทางจะยกเวข นการเรท ยกเกปบคตาธรรมเนทยมการขายและรวบซร ตอครนหนตวยลงททนใหข กบว กอง
ททนตข นทาง
- คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทตากวบคตาธรรมเนทยมการรวบซร ตอครนหนตวยลงททนของกองททนตข นทางหรร อคตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตตอตว ราใดจะสมงกวตา
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD), Class P-acc
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
2.40

2.0600
2.00
1.60

1.6000

1.20
0.80
0.40

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคตาใชข จตาย

คตาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรง ง

เพดานคตาธรรมเนทยม

For MOM_K-CCTV1

หมายเหตท : - กองททนตตางประเทศครน (rebate) คตาธรรมเนทยมการจวดการบางสตวนใหข กองททน
- อวตราคตาธรรมเนทยมดวงกลตาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรง งลตาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตตางประเทศ ทวงนท
ต ต สามารถดมเพดานคตาธรรมเนทยมกองททนตตาง
ประเทศไดข จากหนวงสรอชท ตชวนของกองททนตตางประเทศ

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation USD
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
2.00
1.60

1.8600
1.5000

1.5000

1.20
0.80
0.40

0.0000

0.00

การจวดการ

รวมคตาใชข จตาย

คตาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรง ง

เพดานคตาธรรมเนทยม

For MOM_K-CCTV2

หมายเหตท : - กองททนตตางประเทศครน (rebate) คตาธรรมเนทยมการจวดการบางสตวนใหข กองททน
- อวตราคตาธรรมเนทยมดวงกลตาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรง งลตาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตตางประเทศ ทวงนท
ต ต สามารถดมเพดานคตาธรรมเนทยมกองททนตตาง
ประเทศไดข จากหนวงสรอชท ตชวนของกองททนตตางประเทศ
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดนาเนงนการในอดทต มงไดข เปปนสงงท ยรนยวนถขงผลการดนาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช MSCI China A Onshore โดยมชรสยละเอชยดดนงนช ช
• ดนชนช MSCI China A Onshore ปรน บดข วยตข นทรนกสรปของกนนควสมเสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปน
บสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนกสรทสสสนญญสปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณ
รข อยละ 75
• ดนชนช MSCI China A Onshore ปรน บดข วยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบ
แทน ตสมสนดสส วนทชทไมส ไดข ทสส สนญญสปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณรข อยละ 25
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
39.01%

40.00%

37.99%
32.66%

32.76%

30.00%

% ตส อปช

20.00%
10.00%

6.18%

0.00%
-10.00%

-4.07%

-6.55%
2561

2562

กองททน

2563

-9.28%

2564

ดวชนทชท ตววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดนาเนงนงานตวงแตต
ต วนว จวดตวงกองทท
ต
นจนถขงววนทนาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวตน
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ผลการดนาเนงนงานของกองททน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD), Class P-acc
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตส สงประเทศ

74.56%

80.00%

57.26%

60.00%

% ตส อปช

40.00%

46.53%

37.48%

29.57%

20.00%

13.53%

20.28%
7.08%

0.00%
-20.00%
-40.00%

4.03%

0.24%

-19.11%
2557

37.11% 39.70%

2558

-23.48%

2559

2560

กองททน

-14.42%
-32.99%

2561

2562

2563

2564

ดวชนทชท ตววดของกองททน

For MOM_K-CCTV1

ผลการดนาเนงนงานของกองททน Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation USD
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตส สงประเทศ
80.00%

62.70%

60.00%
37.80%

% ตส อปช

40.00%

40.00%

37.50%

20.00%

5.00%

4.00%

0.00%
-20.00%
-40.00%

-22.70%
2561

-33.00%

2562

กองททน

2563

2564

ดวชนทชท ตววดของกองททน

For MOM_K-CCTV2

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -25.45%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 17.97% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Greater China Equity
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2564
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

K-CCTV
-9.28
ตววชท ตววด
6.18
ความผวนผวนของกองททน * 19.27
ความผวนผวนของตววชท ตววด * 19.64

5.78
0.68
14.31
12.61

-8.89
-1.27
19.82
17.71

-9.28
6.18
19.27
19.64

18.79
24.82
18.05
22.42

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

16.91
21.71
17.97
22.34

หมายเหตท : * รข อยละตตอปท
วงธทการคนานวณผลการดนาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดนาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Greater China Equity ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-CCTV
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

3.60

-3.27

2.72

20.56

12.86

9.23

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

1.53

-7.24

-1.16

15.69

9.17

7.37

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

-4.95

-16.36

-14.49

10.80

5.62

5.20

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

-6.63

-23.41

-22.83

-3.12

-2.05

-0.26

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

-8.91

-26.64

-26.53

-7.34

-5.87

-1.66

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

14.07

20.16

19.73

16.17

15.66

14.80

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

15.18

22.36

22.22

17.43

16.41

15.85

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

16.54

24.89

23.31

18.13

17.06

18.49

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

18.05

28.36

24.38

19.13

17.98

19.17

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

32.12

35.13

34.63

21.84

19.19

22.08
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8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD),
Class P-acc ณ วนนทชท 31 ธนนวสคม 2564
(%)
กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
ตนงช แตส จนดตนงช
กองททนหลวก
-14.42
N/A
N/A
-14.42
22.66
19.77
N/A
N/A
Benchmark
4.03
N/A
N/A
4.03
25.95
10.00
N/A
N/A
หมายเหตท : Benchmark : ดวชนท MSCI China A Onshore (net div. reinv.)
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชตวงเวลาทททมากกวตา 1 ปท ขข ตนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตตอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท https://www.ubs.com/luxembourgfunds
8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน Schroder International Selection Fund – China A, Class A
Accumulation USD ณ วนนทชท 31 ธนนวสคม 2564

(%)
ตนงช แตส จนดตนงช
91.90
37.00

กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
กองททนหลวก
5.00
8.00
N/A
5.00
135.50
N/A
N/A
Benchmark
4.00
3.40
N/A
4.00
100.30
N/A
N/A
หมายเหตท : Benchmark : ดวชนท MSCI China A Onshore NR
อวตราผลตอบแทนททกชตวงเวลาจะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนสะสม (Cumulative Returns)
คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท
https://www.schroders.com/en/uk/asset-manager/fund-centre/prices-and-performance/funddetails/?p=details&code=L
U1713307426&sc=69055
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมตจาต ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

14 ธวนวาคม 2561
ไมตกนาหนด
10,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
10,251.03 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
16.1034 บาท/หนตวย
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทนาการซร ตอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทนนาทนการซร
าการซรตอ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทนาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500
500 บาท
มมลคตบาท
าขวนตน
ต ทาของการซร ตอครวงต แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคตาบาท
ขวนตน
ต ทาของการซร ตอครวงต ถวดไป
ททกววนทนาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววททนกทนววานการขายคร
ทนาการซร ตอขาย
ททกน.
ววนทนาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคตาขวนตน
ต ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตน
ต ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคตาขายครน

T+5 ครอ 5 ววนทนาการหลวงจากววนทนารายการขายครน
(ประกาศNAV T+2 ครนเงงน T+5 เวลา 10.00 น.เปปนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคตาทรวพยยสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-CCTV

คทณพทรกานตย ศรท สขท (ผมขจดว การกองททนทางเลรอก), เรงท มบรง หาร 14 ธวนวาคม 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทตากวบ 53.00%
(กรณทกองททนจวดตว ตงไมตถงข 1 ปท จะแสดงคตาตวงแตต
ต จดว ตวงกองทท
ต
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-CCTV

ธนาคารกสงกรไทย จนากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จนากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จนากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จนากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยย บทยอนดย จนากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร ตอขายหนตวยลงททน ฟงนโนมทนา จนากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร ตอขายหนตวยลงททน โรโบเวลธย จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมงโกข จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตงนาคงนภวทร จนากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทกป จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรย ส (ประเทศไทย) จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ต จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทงสโกข จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไพนย เวลทย โซลมชนวท จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนซตา จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนเซทย ไซรวส จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอรตา จนากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จนากวด
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บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซร ตอขายหนตวยลงททน เวปลธย เมจงก จนากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซร ตอขายหนตวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จนากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสงกรไทย จนากวด
ทททอยมต : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวตน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

เนรทองจากกองททนจะลงททนในหนตวยลงททนของกองททนรวมซขงท อยมภต ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการโดย
เฉลททยในรอบปท บวญชทไมตเกงน 20% ของ NAV ดวงนวนต บรง ษวทจวดการจะจวดใหข มทระบบงานทททปของกวนธทรกรรมททท
อาจกตอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนยอนว อาจเกงดจากนโยบายการลงททนทททเปง ดใหข มทการลงททนใน
กองททนรวมภายใตข การบรง หารจวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพรทอใหข เกงดประโยชนยสงม สทดแกตผข ถม รอหนตวยลงททน
ของทวงกองทท
ต
นรวมตข นทางและกองททนรวมปลายทาง คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกตอใหข เกงด
ความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมตเสนอขายหนตวยลงททนของกองททนกวบหรร อเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมรองสหรวฐอเมรง กา หรร อผมขททมทถงทนฐานอยมใต นสหรวฐอเมรง กา หรร อบทคคลซขงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใต นสหรวฐอเมรง กา รวมถขงกองทรวพยยสนง ของบทคคลดวงกลตาวและบรง ษวทหรร อ
หข างหทขนสตวนซขงท จวดใหข มทขข ตนและดนาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

ต ทาของการสวงท ซร ตอครวงต ถวดไป บรง ษวทจวดการจะคนานขงถขงประโยชนยของผมข
กสรเปลชทยนแปลงมมลคส สขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคตาขวนตน
สนทงซสอช ครน งช ถนดไป
ถรอหนตวยลงททนเปปนสนาควญ โดยบรง ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม รอหนตวยลง
ททนทราบลตวงหนข าอยตางชวดเจนถขงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคตาขวนตน
ต ทาของการสวงท ซร ตอครวงต ถวดไป คนา
อธงบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลตาว ผตานเวปบไซตยของ
บรง ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม รอหนตวยลงททนสามารถใชข ประโยชนยจากขข อมมลในการตวดสงนใจ
- การลงททนในหนตวยลงททนไมตใชตการฝากเงงน รวมทวงไมต
ต ไดข อยมภต ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงททน
ซขงท ผมขลงททนอาจไมตไดข รวบเงงนลงททนครนเตปมจนานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงต และอยมภต ายใตข การกนากวบดมแลของสนานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารตางหนวงสรอชท ตชวนในการเสนอขายหนตวยลงททนของกองททนรวมนท ตมงไดข เปปนการแสดงวตาสนานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถขง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท ตชวนของกองททนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนตวยลงททนทททเสนอขายนวตน
ทวงนท
ต ต บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท ตชวนสตวนสรทปขข อมมลสนาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดนาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวตาขข อมมลดวงกลตาวถมกตข อง ไมตเปปนเทปจ
และไมตทนาใหข ผข อม รทนสนาควญผงด

K-CCTV
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพงจารณาจากอวนดวบความนตาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซขงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชนาระหนท ต โดยพงจารณาจากผลการดนาเนงนงานทททผาต นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยตอ ดวงตตอไปนท ต
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นตาลงททน

ระดวบทททตนทากวตา
นตาลงททน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมตสามารถชนาระหนท ตไดข ตามกนาหนด

ตนทากวตา
BBB

ตนทากวตา
BBB(tha)

ตนทากวตา
Baa

ตนทากวตา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมตสามารถชนาระหนท ตไดข ตามกนาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตนทาทททสดท ทททจะไมตสามารถชนาระหนท ต
ไดข ตามกนาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวตามทความเสททยงตนทามากทททจะไมตสามารถ
ชนาระหนท ตไดข ตามกนาหนด
ความเสททยงตนทาทททจะไมตสามารถชนาระหนท ตไดข ตามกนาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ตยซขงท ขข ตนกวบปว จจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตต
ต
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท ตจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ตย เชตน หากอวตราดอกเบท ตยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขข ตน อวตราดอกเบท ตยของตราสารหนท ตทททออกใหมตกปจะสมงขข ตนดข วย ดวงนวตนราคา
ตราสารหนท ตทททออกมากตอนหนข าจะมทการซร ตอขายในระดวบราคาทททตนทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวตากองททนรวมทททมท portfolio duration ตนทากวตา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คตาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขข ตนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตต
ต
างประเทศ เปปนตข น ซขงท พงจารณาไดข จากคตา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาต SD สมง แสดงวตากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตตอมมลคตาของหนตวยลงททน เชตน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารย ในชตวงทททเงงนบาทอตอน แตตขายทนากนาไรในชตวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชตวงทททบาทแขปงและขายทนากนาไรในชตวงทททบาทอตอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขข ตนกวตาเดงมดข วยเชตนกวน ดวงนวตน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปปนเครรท องมรอสนาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลตาว ซขงท ทนาไดข ดงว ตตอไปนท ต
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมตมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สตวนการปของกวนความเสททยงไวข อยตางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขข ตนอยมกต บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวตาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมต
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกงดเหตทการณยททสงต ผลกระทบตตอการดนาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลตาว กองททนอาจมทผลการดนาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวตากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกงดเหตทการณยททสงต ผลกระทบตตออทตสาหกรรมนวตน กองททนดวง
กลตาวอาจมทผลการดนาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวตากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนขงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกงดเหตทการณยททสงต ผลกระทบตตอประเทศดวงกลตาว เชตน การเมรอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลตาวอาจมทผลการดนาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวตา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซร ตอขายทรวพยยสนง ของกองททน
โดยคนานวณจากมมลคตาทททตนทากวตาระหวตางผลรวมของมมลคตาการซร ตอทรวพยยสนง กวบผลรวมของมมลคตาการขายทรวพยยสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผตานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคตาทรวพยยสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสตวนตตางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ตววด ซขงท สะทข อนใหข เหปนถขง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ตววดของกองททนรวมวตามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดมากนข อยเพทยงใด เชตน หากกองททนรวมมทคาต
TE ตนทา แสดงวตา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดในอวตราทททตนทา ดวงนวตน กองททนรวมนท ตจขงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาต TE สมง แสดงวตาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ตววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวตน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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