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กองทุนเปดเคแทม ไชนา อิควิตี้ ฟนด
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กองทุนรวมตราสารทุน
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
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การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่สง ผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุน
หลัก) ในหนวยลงทุนชนิด Class D เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม หรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
กองทุนเปดเคแทม ไชนา อิควิตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้ อยูกับดุลยพินิจของผูจดั การกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ
- นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) อยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศลักเซมเบิรก ภายใตการกํากับดูแลของ
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) เปนไปตามหลักเกณฑของ UCITS ซึ่งบริหารและจัดการโดย
BlackRock (Luxembourg) S.A. (Management Company) โดยกองทุ น หลั ก มี ว ั ต ถุ ป ระสงค ข องกองทุ น คื อ เพื ่ อ สร า ง
ผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอยางนอย 70% ของสินทรัพยรวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลําเนาอยูใน หรือ
เปนสวนหนึ่งที่ไดรับผลประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
คุณสามารถศึกษาขอมูลกองทุนหลักไดจาก https://www.blackrock.com/sg
 กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนเปดเคแทม ไชนา อิควิตี้ ฟนด มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) สวนกองทุน BGF China Fund มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
เหมาะสมกับผูลงทุนที่ยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ที่ลงทุน
ในตราสารทุน รวมถึงความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งผูลงทุนเขาใจตอความผันผวนของมูลคาหนวย
ลงทุนจากการลงทุนไดทั้งหมด และตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• การแบงชนิดหนวยลงทุน มิไดทําใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภาย นอกแยกออกจากกันตามชนิดของ
หนวยลงทุน ทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน
• มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมูลคาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนแตละชนิด
• กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 4 ชนิด ไดแก ชนิดจายเงินปนผล ชนิดสะสมมูลคา ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
และชนิดผูลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนนี้ได
• กองทุนเปดเคแทม ไชนา อิควิตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสม
กับสภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมี
ตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
• กองทุนหลักอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) และเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging จึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสม
กับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป
• เนื่องจากกองทุนเปดเคแทม ไชนา อิควิตี้ ฟนด มีการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) โดย
กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลําเนาอยูใน หรือเปนสวนหนึ่งที่ไดรับผลประโยชนจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงดานการเมือง
ในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใชขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเขาออกของเงินลงทุนหรือกฎหมายหรือขอกําหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝดหรือ เงินเฟอ รวมถึงความจํากัดของความ
คุมครองจากกฎหมายที่มีตอกองทุน เปนตน
• กองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) จัดตั้งเปนกองทุนรวมตราสารทุน ตามระเบียบของ UCITS มีนโยบายลงทุนในตรา
สารทุนไมนอยกวารอยละ 70 ของ NAV อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนตองมีมูลคา
การลงทุนสุทธิ (net exposure) ในตราสารทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV แตเนื่องจากกองทุนเปด
เคแทม ไชนา อิควิตี้ ฟนด มีลักษณะพิเศษเปนกองทุน Feeder Fund ซึ่งลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถกําหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโย
บายการลงทุนของกองทุนหลักซึ่งเปนกองทุนรวมตราสารทุนได
• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน
โดยรวมของตนเองดวย
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ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

สูง

< 5%
5-10%
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ตํ่า

สูง

ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด

บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการปองกันความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น ประมาณ 50-100% ของเงินลงทุนใน
ตางประเทศ

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

ตํ่า

สูง

High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Consumer Discretionary
High Country
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
KT-CHINA-A
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่กองทุนหลักลงทุน
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ :
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

คาธรรมเนียมการขาย(1)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน(1) (2)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา(1) (3)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก(1) (3)

3.00
3.00
3.00
3.00

1.50
ยังไมเรียกเก็บ
1.50
ยังไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือขายหลักทรัพยเมื่อ
มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน (4)

0.50

ยังไมเรียกเก็บ

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน, สามารถดูคาธรรมเนียม
ยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน ใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
(2) เวนแต เปนการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว
(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดเคแทม ไชนา อิควิตี้ ฟนด
(4) คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยจะคํานวณเขาไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย
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หมายเหตุ
คาธรรมเนียมการขาย (Initial Charge) : สูงสุด 5.00%
Ongoing Charge :1.10%
คาธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Charge) : ไมมี*
* ไมเกิน 2% ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลีย่ นแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
ขอมูลจาก factsheet กองทุนรวมหลัก ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 และ website กองทุน
หลัก https://www.blackrock.com/sg/en/literature/fact-sheet/bgf-china-fund-class-d2-usd-factsheet-lu0359204475sg-en-retail.pdf

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

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -36.31%
* กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่จัดตั้งกองทุนรวม

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 22.04% ตอป
* กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่จัดตั้งกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Greater China Equity
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนั ไดที่ https://www.aimc.or.th
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ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก

- ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ขอมูลจาก factsheet กองทุนหลัก ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
https://www.blackrock.com/sg/en/literature/fact-sheet/bgf-china-fund-class-d2-usd-factsheet-lu0359204475-sgen-retail.pdf
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล

ไมจายเงินปนผล

ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
31 มีนาคม 2560
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 14.00 น.
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ
เว็บไซตของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว
ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก
หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ
- มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อ : 1,000 บาท
วันทําการขายคืน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 14.00
น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ
เว็บไซตของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว
ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุน
หลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตาของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
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- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ (T+5)

รายชื่อผูจัดการกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th
ตําแหนง/
ชื่อ-นามสกุล
บริหารจัดการดาน
คุณพีรพงศ กิจจาการ
ผูจัดการกองทุนหลัก/ฝายลงทุนทางเลือก
คุณเขมรัฐ ทรงอยู
ผูจัดการกองทุนหลัก/ฝายลงทุนทางเลือก

วันที่เริ่มบริหาร
กองทุนรวมนี้
31 มีนาคม 2560
28 กันยายน 2561

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 81.35%
ของกองทุนรวม (PTR)
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
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 และ
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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ขอมูลกองทุนรวมหลัก
สรุปสาระสําคัญของกองทุน BGF China Fund
ชื่อ
อายุกองทุน
Inception Date
Share Class Launch
Date
ประเภทกองทุน
ประเทศที่จดทะเบียน
วัตถุประสงค และนโยบาย
การลงทุน

BGF China Fund
ไมกําหนด
24-Jun-2008
28-Sep-2009
ตราสารทุน
ลักเซมเบิรก (LUXEMBOURG)
กองทุน BGF China Fund มีนโยบายที่จะสรางผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอยาง
นอย 70% ของสินทรัพยรวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลําเนาอยูใน หรือ
เปนสวนหนึ่งที่ไดรับผลประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยสกุลเงินหลักของกองทุน คือ สกุลเงินดอลลารสหรัฐ กองทุนดังกลาวเปนกองทุนรวม
ตราสารทุน

การจายเงินปนผล
วันทําการซื้อขาย
Class & currency

มาตรการบริหารความเสี่ยง : Commitment Approach
ไมจายเงินปนผล
ทุกวันทําการซื้อขาย
Class D / USD

ISIN Code
Bloomberg Index Ticker
Benchmark
Management Company
Custodian
แหลงขอมูล

LU0359204475
BLKCHD2
MSCI China 10/40 Net Total Return
BlackRock (Luxembourg) S.A
The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch
https://www.blackrock.com/sg
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย / ทรัพยสินในตลาดตางประเทศที่
อาจปรับตัวขึ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ เศรษฐกิจ
สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารที่
กองทุนหลักลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสารหนี้
ไมสามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กาํ หนด เชน บริษทั ดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่งจะ
สงผลตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุนเปดเคแทม ไชนา อิควิตี้ ฟนด
ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจ
ประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากคาเงินตราสกุลตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจดําเนินการให
เปนไปตามสัญญาได
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน
เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพยที่กองทุนไป
ลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ
กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตใน
ภาวการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับ
ผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไม
สามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอ
มูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณายายการลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอืน่ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
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ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะ
ทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่กระจาย
การลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น
กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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