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กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
(1) นโยบายการลงทุน
▪ กองทุนเปิ ดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ : จะนาเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (Class P - acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV
▪ กองทุน UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (กองทุนหลัก): มีนโยบายลงทุนในหุน้ A-shares
ของจีน ที่จดทะเบียนหรือซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ท่ีอยู่ประเทศจีนได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์
เสินเจิน้
▪ กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือ
ตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน
ร้อ ยละ 20 ของมูลค่ าทรัพ ย์สินสุท ธิ ของกองทุน และอาจลงทุน ในตราสารทุนของบริษั ท ที่ไม่ ได้จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทัง้ นี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign
Exchange Rate Risk) รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ย นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็ นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ
สามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)
เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนซึ่งขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.ubs.com/luxembourgfunds)

(2) กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
▪ กองทุนเปิ ดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุน
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) มุ่ ง หวั ง ให้ ผ ลประกอบการสู ง กว่ า ดั ช นี ชี ้วั ด (Active
Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้น ที่ กองทุน UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)
▪
▪

(กองทุนหลัก) ไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผูล้ งทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป
ผูล้ งทุนที่ประสงค์จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งผูล้ งทุนต้องมีระยะเวลาการลงทุนในกองทุนนีโ้ ดยให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกาหนด เพื่อจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอย่างถูกต้อง

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
▪ ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนทีส่ าคัญ
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

ผลตอบแทนของกองทุ น รวมจะขึ ้น อยู่ กั บ ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น UBS (Lux) Investment SICAV - China A
Opportunity (USD) (กองทุนหลัก)
กองทุนไทยอาจทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมี
ต้นทุนสาหรับการทาธุรกรรมฯ โดยทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ และในกรณีท่ีไม่ได้ทา
สัญญาป้องกันความเสี่ยงฯ ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้
กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จึงมี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เ งินลงทุนในจานวนที่นอ้ ยกว่าจึงมีกาไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
กองทุน ไทยและ/หรือ กองทุ น หลัก มี ก ารลงทุ น ในตราสารหนี ้ท่ี มี อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ า กว่ าที่ สามารถลงทุน ได้ ( Non investment grade) หรือตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัท
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึน้ จากการไม่ได้ชาระคืนเงินต้นและ
ดอกเบีย้
กองทุนหลักอาจมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซือ้ ขายไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของกองทุนหลัก ซึ่งในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทาการซือ้ ขาย
ใดเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจปรับลดสัดส่วนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และเลื่อนการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนออกไปซึ่งจะได้รบั การจัดสรรก่อนคาสั่งไถ่ถอนที่มาทีหลัง และโดยปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 20 วันทาการ ดังนั้น อาจ
ส่งผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้
บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักโดยรายงานการถือครองหน่วยลงทุนตัง้ แต่รอ้ ยละ 25 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้กับผูม้ ีอานาจหน้าที่ของกองทุนหลัก และอาจนาส่งข้อมูลส่วนตัวของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวเช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ/หรือสาเนาหนังสือเดินทาง เป็ นต้น และ/หรือขอข้อมูลหรือเอกสาร
เพิ่มเติมอื่นใดจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กองทุนหลักร้องขอ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธ
การให้ขอ้ มูลหรือเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทาให้บริษัทจัดการ
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับหรือหยุดให้บริการและดาเนินการคืน
เงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนจะไม่สามารถนาเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็ นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษั ทจัดการได้แต่อย่างใด
กองทุนรวมนีล้ งทุนในกองทุนหลักที่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพตามประกาศ
การลงทุนด้วย
ผูล้ งทุนในกองทุนรวมนี ้ จะไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน
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1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

< 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ต่า

สูง

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อก
ตราสารรวม

< 10%

10 - 20%

50 - 80%

20 - 50%

> 80%

ต่า

สูง

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

< 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ต่า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดสินค้าจาเป็ น (Consumer Staples)

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

< 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ต่า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง FX

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินจิ

ไม่ป้องกัน

ต่า

สูง

หมายเหตุ: โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.krungsriasset.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก

4

ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

สูงสุดไม่เกิน
4.6545

สูงสุดไม่เกิน
2.1400

สูงสุดไม่เกิน
2.1400

สูงสุดไม่เกิน
0.1070

สูงสุดไม่เกิน
0.1605

หมายเหตุ : คุณสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนย้อนหลังได้ท่ี www.krungsriasset.com

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

2.00 %

ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

2.00 %

ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

2.00 %

ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

2.00 %

ยังไม่เรียกเก็บ

ไม่มี

ไม่มี

50 บาท

50 บาท

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (Class P - acc)
1. ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.60%

(2) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

0.48%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมกันทัง้ หมด

2.08%

หมายเหตุ :
(1) กองทุนหลักจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและกองทุนหลัก ให้แก่
กองทุนเปิ ดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ โดยเก็บเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตีเ้ พื่อ
การเลีย้ งชีพ
(2) กองทุนหลักอาจเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
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ผลการดาเนินงาน
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชวี้ ัด/อ้างอิง (Benchmark) คือ MSCI China A Onshore สัดส่วน 100% บริษัทจัดการจะใช้ตวั ชีว้ ดั ตาม
กองทุนหลัก ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขายคือ Greater China Equity
*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.krungsriasset.com

ผลการดาเนินงานของกองทุนหลัก
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

วันทีจ่ ดทะเบียน

29 ธันวาคม 2563

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

วันทาการซือ้ : ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ แรก : 500 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป : 500 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ต่า
: ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5 คือ 5 วันทาการหลังจากวันทารายการขายคืน
โดยไม่นบั รวมวันหยุดต่างประเทศ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี : เว็บไซต์ www.krungsriasset.com

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ นามสกุล

ขอบเขตหน้าที่

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุนรวมนี้

นายจาตุรนั ต์ สอนไว

ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ

29 ธันวาคม 2563

นายชูศกั ดิ์ อวยพรชัยสกุล

ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ

29 ธันวาคม 2563

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน

▪ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572 หรือ
▪ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ คุณสามารถตรวจดูรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายฯ เพิม่ เติมได้ท่ี www.krungsriasset.com

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Website : www.krungsriasset.com Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิด
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
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สรุ ปข้อมูลสาคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (กองทุนหลัก):
ชื่อกองทุน

UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (Class P - acc)

ลักษณะเฉพาะของ Class P - acc

(1) เป็ น Class ที่เสนอขายให้กบั นักลงทุนทั่วไป
(2) ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล

วันทีเ่ ริ่มเสนอขายกองทุน
วันทาการซือ้ ขาย

29 พฤศจิกายน 2556

วัตถุประสงค์ และนโยบายการ
ลงทุน

กองทุนมีวตั ถุประสงค์การลงทุนเพื่อบรรลุผลกาไรส่วนเกินทุนและได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และจะพิจารณาถึง
ความปลอดภัยของเงินทุนและสภาพคล่องของทรัพย์สินอย่างเพียงพอ
กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนและตราสารทุนอื่นที่น่าสนใจ
ของบริษัทที่มีภมู ิลาเนาหรือประกอบธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนและ/หรือหลักทรัพย์ที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี ชีว้ ดั
MSCI China A Onshore ซึ่งส่วนใหญ่จะนาเงินไปลงทุนในหุน้ A-shares ของจีน โดยลงทุนในสกุลเงินหยวนของ
ประเทศจีน เป็ น หลัก (ต่อไปนี เ้ รียกว่า “หุน้ A-shares”) หุน้ A-shares จะทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ข อง
ประเทศจีน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ ้น

ตัวชีว้ ัด (Benchmark)

MSCI China A ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

บริษัทจัดการกองทุน

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

เว็บไซต์

สามารถดูขอ้ มูลหนังสือชีช้ วนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
www.ubs.com/luxembourgfunds

ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุน

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกั นราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายนั้น ทั้งนี ้ บริษัทจัดการได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้
ผูอ้ ื่นสาคัญผิด
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คําอธิบายรายละเอียดของข้ อมูลทีต่ ้ องเปิ ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
ข้อมูลที่เปิ ดเผยในส่วนนี้เป็ นข้อมูลโดยสังเขปเพื่อใช้อธิบายมิติความเสี่ ยงต่างๆ

1

หัวข้ อ
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ความเสี่ยงจากความ แบ่งเป็ นกรณี กองทุนรวมต่างๆ ดังต่อไปนี้
ผันผวนของมูลค่ า
หน่ วยลงทุน
(Market Risk)
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD
สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
กรณีกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ สามารถพิจารณาลักษณะหุน้ ที่กองทุนรวมเน้นลงทุน

2

ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนกระจุกตัว

- ความเสี่ยงจากการ

ลงทุนกระจุกตัวใน
ผู้ออกตราสารราย
ใดรายหนี่ง (High
issuer
concentration
risk)

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
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้

- ความเสี่ยงจากการ

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

- ความเสี่ยงจากการ

ลงทุนกระจุกตัวใน
ประเทศใดประเทศ
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หัวข้ อ
หนึ่ง (High
country
concentration
risk)
ผลขาดทุนสู งสุ ดที่
เกิดขึน้ จริง 5 ปี
(Maximum
Drawdown)

การเปิ ดเผยข้ อมูล
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผอู ้ อกเสนอขายอยูใ่ นประทศไทย
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)

คือความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน (Standard Deviation of Fund) คํานวณจากผลตอบแทนของกองทุน
รวมซึ่งมีวธิ ีการคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและ
นําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วนั ที่รายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี

5

ค่ าความผันผวน
ของส่ วนต่ างของ
ผลตอบแทนเฉลีย่
ของกองทุนรวม
และผลตอบแทน
ของดัชนีชี้วดั
(Tracking Error)

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

6

อัตราส่ วน
หมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุน
รวม (Portfolio
Turnover Ratio :
PTR)

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