
หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั Factsheet

ข้อมูล ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2565บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั

กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Greater China Equity

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
•
•
•

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศช่ือ UBS (Lux) Investment SICAV-China A Opportunity

(USD) (Class P-acc)(กองทุนหลกั) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ
NAV

• กองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในหุ้น A-shares ของจีน ซ่ึงจดทะเบียนซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์อยูป่ระเทศจีนไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยเ์ซ่ียงไฮ ้และตลาดหลกัทรัพยเ์สิน
เจ้ิน

• บริษทัท่ีบริหารจดัการกองทุนหลกั คือ UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
• กองทุนอาจจะเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซ่ึงรวมถึงการป้องกนัความเส่ียง (Hedging)
จากการลงทุน

• มุ่งหวงัใหไ้ดรั้บผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลกั (Passive management/ Index
tracking) โดยกองทุนหลกัมุ่งหวงัใหไ้ดรั้บผลประกอบการเคล่ือนไหวสูงกวา่ดชันีช้ีวดั
(Active management)

• ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน

ผลการดาํเนินงานและดชันีช้ีวดัย้อนหลงั 5 ปีปฏทินิ (% ต่อปี) 
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ระดบัความเส่ียง

สูง

เส่ียงสูง
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลกัโดยเฉลีย่ในรอบปี

ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

7 มนีาคม 2561

7 มนีาคม 2561

ไม่จ่าย

ไม่กาํหนดอายุโครงการ

ข้อมูลกองทุนรวม
วนัจดทะเบียนกองทุน
วนัเร่ิมต้น class
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล
อายุกองทุน

ผู้จดัการกองทุนรวม
นาย จาตุรันต์ สอนไว (7 มนีาคม 2561)
น.ส. วรดา ตนัตสุินทร (3 กนัยายน 2561)

ดชันีช้ีวดั
MSCI China A Onshore สดัส่วน 100% บริษทัจดัการจะ
ใชต้วัช้ีวดัตามกองทุนหลกั ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ
ปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ
วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน

คาํเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเ้ป็น
ส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต

•
•

www.krungsriasset.com

หนงัสือช้ีชวนฉบบัเตม็

ผูล้งทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมือ
บริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ไดใ้นหนงัสือช้ีชวนฉบบัเตม็

การเขา้ร่วมต่อตา้นทุจริต: ไดรั้บการรับรองจาก CAC
จดัอนัดบักองทุน Morningstar (ขอ้มูล ณ 30 พ.ย. 2565)

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
KFACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อคิวติี้-สะสมมูลค่า



KFACHINA-A
ผลการดาํเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมุด (% ต่อปี)

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี *
กองทุน -29.82 3.46 -16.75 -29.82
ดชันีช้ีวดั -24.25 -5.17 -17.82 -24.25
ค่าเฉลีย่ในกลุ่มเดยีวกนั -27.20 5.23 -16.58 -27.20
ความผนัผวนกองทุน 26.12 31.04 25.74 26.12
ความผนัผวนดชันีช้ีวดั 21.96 21.83 18.95 21.96

3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่จดัตัง้
กองทุน -7.53 N/A N/A -3.24
ดชันีช้ีวดั 7.03 N/A N/A 1.19
ค่าเฉลีย่ในกลุ่มเดยีวกนั -7.75 N/A N/A N/A
ความผนัผวนกองทุน 23.02 N/A N/A 22.64
ความผนัผวนดชันีช้ีวดั N/A N/A N/A 20.56

* ผลตอบแทนท่ีมีอายเุกินหน่ึงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกนัตามกลุ่ม Greater China Equity

การซ้ือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วนัทาํการซ้ือ:  ตามวนัทาํการกองทุน วนัทาํการขายคืน:  ตามวนัทาํการกองทุน
เวลาทาํการ:  08:30 น. - 15:30 น. เวลาทาํการ:  08:30 น. - 15:30 น.
การซ้ือคร้ังแรกขัน้ตํา่:  500 บาท การขายคืนขัน้ตํา่:  500 บาท หรือ 50 หน่วย
การซ้ือคร้ังถดัไปขัน้ตํา่:  500 บาท ยอดคงเหลือขัน้ตํา่:  50 หน่วย
 ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน:  ภายใน 5 วนัทาํการ

นับถดัจากวนัคาํนวณ NAV โดยทัว่ไปจะได้รับเงนิ 5
วนัทาํการนับถดัจากวนัทาํรายการขายคืน (T+5)

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกนิ เกบ็จริง
การจดัการ 2.1400 0.8560
รวมค่าใช้จ่าย 4.6545 1.0492
หมายเหตุ
กองทุนหลกัคืนค่าธรรมเนียมการจดัการใหแ้ก่กองทุนไทยในอตัราประมาณ 50% ของ
ค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนหลกัต่อปี

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกนิ เกบ็จริง
การขาย ไม่เกิน 2.00 1.50

การรับซ้ือคืน ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเกบ็

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกิน 2.00 1.50

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเกบ็

การโอนหน่วย 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้
- บริษทัจดัการจะไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวา่งชนิดหน่วยลงทุน

ภายใตก้องทุนน้ี โดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ

-57.08 %
0.00

92.89 %
7.91 %
-0.19

-14.56 %
0.98

ข้อมูลเชิงสถติิ
Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน
Sharpe Ratio
Alpha
Beta

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

93.27

ทรัพยสิ์นอ่ืน 5.41
เงินฝาก หรือตราสารหน้ีท่ีสถาบนัการเงิน
เป็นผูอ้อก

2.16

หน้ีสินอ่ืน -0.84

การจดัสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% NAV)
China 100.00

ขอ้มูลกองทุนหลกั ณ 30 พฤศจิกายน 2565

การจดัสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/
ทรัพย์สิน (% NAV)

Health Care 24.35
Consumer Staples 23.74
Financial Services 21.83
Consumer Discretionary 11.61
Materials 5.10

ขอ้มูลกองทุนหลกั ณ 30 พฤศจิกายน 2565



KFACHINA-A
ทรัพย์สินทีล่งทุน 5 อนัดบัแรก

Holding % NAV
China Merchants Bank Co., Ltd. 9.60
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 9.10
Kweichow Moutai Co., Ltd. 9.10
Ping An Bank Co., Ltd. 7.20
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd 5.50

ขอ้มูลกองทุนหลกั ณ 30 พฤศจิกายน 2565

ISIN code : LU0971614614
Bloomberg code : UBCAPA2 LX

การลงทุนในกองทุนอ่ืนเกนิกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ช่ือกอง : UBS (Lux) Investment SICAV - China
A Opportunity (USD), Class P-Acc

- ผูล้งทุนสามารถซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit-Linked) ของกองทุนน้ีไดโ้ดยติดต่อกบับริษทัประกนัชีวติท่ีบริษทัจดัการกาํหนด ทั้งน้ีการซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทุนอาจมีขอ้กาํหนดและวธีิปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากผูถื้อหน่วยลงทุนปกติท่ีซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอยา่งเดียว ผูล้งทุน
จึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทุนใหเ้ขา้ใจก่อนการตดัสินใจลงทุน

- บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องกองทุนหลกัโดยรายงานการถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน
ใหก้บัผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีของกองทุนหลกั และอาจนาํส่งขอ้มูลส่วนตวัของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเช่น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและ/หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง
เป็นตน้ และ/หรือขอขอ้มูลหรือเอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนใดจากผูถื้อหน่วยลงทุนในภายหลงักไ็ด ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกองทุนหลกัร้องขอ  หากผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธ
การใหข้อ้มูลหรือเอกสารเพ่ิมเติมดงักล่าวหรือมีพฤติกรรมเขา้ข่ายและ/หรือมีความผดิตามกฎหมายอนัมีผลทาํใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องกอง
ทุนหลกัได ้บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัหรือหยดุใหบ้ริการและดาํเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือวา่ไดรั้บความเห็น
ชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนาํเร่ืองดงักล่าวมาใชเ้ป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดงักล่าวจากบริษทัจดัการไดแ้ต่อยา่งใด

คาํอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นตผ์ลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั (หรือตั้งแต่จดัตั้งกองทุนกรณีท่ียงัไม่ครบ 5 ปี) โดยวดัจากระดบั NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุด
ไปจนถึงจุดต่ ําสุดในช่วงท่ี   NAV   ต่อหน่วยปรับตวัลดลง  ค่า  Maximum   Drawdown  เป็นขอ้มูลท่ีช่วยใหท้ราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering    Period  ระยะเวลาการฟ้ื นตวั เพ่ือเป็นขอ้มูลใหผู้ล้งทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟ้ื นกลบัมาท่ีเงินทุนเร่ิมตน้ใชร้ะยะเวลานานเท่าใด
FX   Hedging   เปอร์เซ็นตข์องการลงทุนในสกลุเงินต่างประเทศท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน ความถ่ีของการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยคาํนวณจากมูลค่าท่ีต่ ํากวา่ระหวา่งผลรวมของมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพยก์บั
ผลรวมของมูลค่าการขายหลกัทรัพยข์องกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารดว้ยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกนั  กองทุนรวมท่ีมีค่า  portfolio turnover  สูง
บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยบ่์อยคร้ังของผูจ้ดัการกองทุนและทาํใหมี้ตน้ทุนการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์สูง     จึงตอ้งพิจารณเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือประเมิน
ความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าว
Sharpe   Ratio     อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนส่วนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกบัความเส่ียงจากการลงทุน   โดยคาํนวณจากผลต่างระหวา่งอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมกบั
อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง   (risk-free rate)   เปรียบเทียบกบัค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard deviation)  ของกองทุนรวม  ค่า  Sharpe  Ratio  สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
กองทุนรวมควรไดรั้บเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกบัความเส่ียงท่ีกองทุนรวมรับมา  โดยกองทุนรวมท่ีมีค่า  Sharpe  Ratio  สูงกวา่จะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการลงทุนท่ีดีกวา่
เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนส่วนเพ่ิมท่ีสูงกวา่ภายใตร้ะดบัความเส่ียงเดียวกนั
Alpha  ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกบัดชันีช้ีวดั (benchmark) โดยค่า Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนไดสู้งกวา่ดชันีช้ีวดั ซ่ึงเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผูจ้ดัการกองทุนในการคดัเลือกหรือหาจงัหวะเขา้ลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม
Beta      ระดบัและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นพอร์ตการลงทุน   โดยเปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาด    Beta    นอ้ยกวา่   1   แสดงวา่
หลกัทรัพยใ์นพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนนอ้ยกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลาด Beta มากกวา่ 1 แสดงวา่ หลกัทรัพย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนมากกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลาด
Tracking   Error  อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีช้ีวดั  โดยหาก  tracking error  ต่ ํา  หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้
ใกลเ้คียงกบัดชันีช้ีวดั   กองทุนรวมท่ีมีค่า   tracking   error   สูง   จะมีอตัราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดชันีช้ีวดัมากข้ึน
Yield   to   Maturity   อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบกาํหนดอาย ุ  ซ่ึงคาํนวณจากดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บในอนาคตตลอดอายตุราสารและเงินตน้ท่ีจะไดรั้บคืน
นาํมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั   โดยใชว้ดัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี   คาํนวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ ําหนกัของ    Yield  to  Maturity    ของตราสารหน้ีแต่ละตวัท่ีกองทุนมี
การลงทุน  และเน่ืองจาก Yield  to  Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นตต่์อปี จึงสามารถนาํไปใชเ้ปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนระหวา่งกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีนโยบายถือครอง
ตราสารหน้ีจนครบกาํหนดอายแุละมีลกัษณะการลงทุนท่ีใกลเ้คียงกนัได้

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั
ท่ีอยู ่898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินีเขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
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