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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิ ด วี ไชน่า โกรท
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กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
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ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุ น เปิ ด วี ไชน่ า โกรท จะเน้น ลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของ Matthews Asia Funds – China Small
Companies Fund (กองทุนหลัก) Class I (USD) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุน Matthews Asia Funds – China Small Companies Fund (กองทุน หลัก ) มีวัตถุ ป ระสงค์ก าร
ลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตาม
ตลาดขนาดเล็ก ในประเทศจีน หรือด าเนิน ธุรกิ จ เกี่ ย วข้องกับ ประเทศจีน ซึ่งรวมถึ งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน
เขตปกครอง และเขตอื่นๆ เช่น ฮ่องกง และไต้หวัน ในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 ของสินทรัพย์สุทธิ นอกจากนี้
กองทุนหลักอาจลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รบั อนุญาตอื่นๆ ทั่วโลก
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุน อาจลงทุ น ในหรือมีไว้ซึ่งสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็ น อัต ราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อป้ องกัน ความเสี่ยง (Hedging) จาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่ างประเทศโดยขึน้ อยู่กับ ดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน ซึ่งพิจ ารณาจากสภาวะของ
ตลาดในขณะนัน้
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หรือเปลี่ยนกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เพิ่ม ขึน้ ทั้งนี้ การเปลี่ย นแปลงดังกล่าวให้เป็ น ไปตามดุลยพิ นิจ ของผู้จัด การกองทุ น โดยขึน้ กับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก https://global.matthewsasia.com

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
• กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ดั (active management) ส่วนกองทุนเปิ ด วี ไชน่า
โกรท มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
• ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหน่วยลงทุนทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือ
ลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
• ผูท้ ี่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหุน้ ของบริษทั
ขนาดเล็กที่มีการดาเนินการหรือมีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีน

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
• ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
• ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานของกองทุน Matthews Asia Funds – China Small
Companies Fund (กองทุนหลัก)
• กองทุน รวมนี้ลงทุน กระจุกตัวในประเทศจีน ผูล้ งทุนจึงควรพิจ ารณาการกระจายความเสี่ย งของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
• กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อป้ องกัน ความเสี่ย ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่างประเทศโดยขึ ้น อยู่กับ ดุลยพินิจ ของ
ผูจ้ ัดการกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศไม่ได้ป้องกัน ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ย นทั้ง
จานวน ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่ วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิ จ ารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อ บั ง คับ และปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง จึ ง
เหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงหรือสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนควร
ลงทุน ในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมในการลงทุน โดยคานึงถึ งประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะทางการเงินของผู้
ลงทุนเอง
• กองทุนหลักอาจมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซือ้ ขายไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวน
หน่วยลงทุนทัง้ หมดของกองทุนหลัก กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกัน
ในวันทาการซือ้ ขายใดเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ดงั กล่าว กองทุนหลักจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro rata)
ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายทีท่ ารายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันนัน้ โดยจานวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนคงเหลือ
ทัง้ หมดจะถูกนาไปทารายการในวันทาการซือ้ ขายถัดไป อย่างไรก็ดี ผูถ้ ือหน่วยอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน
และมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคาสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืน
ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
• กองทุน รวมอาจมีการกระจุก ตัวของการถื อหน่วยลงทุน ของบุ คคลใดเกิ น 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมด ดังนั้น หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุน
รวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.weasset.co.th
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า

เสี่ยงต่า

ต่า

2

เสี่ยงสูง
3

4

5

6
7

1

8

โอกาสขาดทุนเงินต้น

เสี่ยงสูงมาก

สูง

หมายเหตุ : ความเสีย่ งสูง
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ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของ ต่า
<= 5%
ผลการดาเนินงาน
(SD)

สูง
5 – 10%

10 – 15%

15 – 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
การลงทุนกระจุก
ตัวในผู้ออกตรา
สารรวม

ต่า

การลงทุนกระจุก
ตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

ต่า

การลงทุนกระจุก
ตัวรายประเทศ
รวม

ต่า

สูง
<= 10%

10 – 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

สูง
<= 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
สูง
<= 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้ องกันความ
เสี่ยง fx

ต่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
คิดเป็น 87.83% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
% NAV

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% NAV

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทัง้ นี ้ คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.weasset.co.th
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กองทุน Matthews Asia Funds – China Small Companies Fund (กองทุนหลัก)
% NAV

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก
ชือ่ ทรัพย์สิน
KWG Living Group Holdings, Ltd.
360 DigiTech, Inc.
Ginlong Technologies Co., Ltd.
Alchip Technologies, Ltd.
KWG Group Holdings, Ltd.

% ของ NAV
3.9
3.7
3.1
2.8
2.6

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทัง้ นี ้ คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.weasset.co.th
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จา่ ยอื่นเป็ นข้อมูลตามรอบปี บญ
ั ชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอน

สูงสุดไม่เกิน
2.14
2.14
2.14
2.14
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

เก็บจริง
1.605
ยกเว้นการเรียกเก็บ
1.605
ยกเว้นการเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :
1. ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 2.14% ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการยกเว้นการเรียกเก็บ
2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สาคัญของกองทุน
- Management Fee: 1.00%
- Administration Fee: ไม่เกิน 0.25%
-Total Expense Ratio: ไม่เกิน 1.75%
- Ongoing Charges : 1.50%
- Entry Charge: ไม่เกิน 5.00% ทัง้ นี ้ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงจะขึน้ อยู่กับตัวแทนการขายหน่วยลงทุน
- Exit Charge: ไม่มี
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัช นีชี้วัด คื อ ดัชนี MSCI China Small Cap USD สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทิน
ผลการดาเนินงาน
8.65%
8.65%
8.60%

% ต่อปี ของ NAV

8.55%
8.50%
8.45%

8.39%

8.40%
8.35%
8.30%
8.25%
2563
BENCHMARK

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฏิทิน

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -18.98%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันทีร่ ายงาน

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 24.24% ต่อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันทีร่ ายงาน

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ัด (Tracking Error : TE) คือ N/A
11
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ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Greater China
Equity
ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด

ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Greater China Equity ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.weasset.co.th
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ https://global.matthewsasia.com
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
13 สิงหาคม 2563
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ : ทุกวันทาการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งแรก : 1 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งถัดไป : 1 บาท
วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า : ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วัน ท าการนับ แต่วัน คานวณราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน (โดยกองทุนผ่อนผันการคานวณ NAV 1 วัน)
ทัง้ นี้ ปัจจุบนั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ทารายการ โดยไม่นบั รวมวันหยุดต่างประเทศ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
นายสุรเชษฐ์ ศรีวฒ
ั นกุลวงศ์
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์

ขอบเขตหน้าที่
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
17 พฤษภาคม 2564
13 สิงหาคม 2563

อั ต ราส่ ว นหมุ น เวี ย นการ 114.75%
ล งทุ น ข อ งก อ งทุ น ร ว ม กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
หรือรับซือ้ คืน
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั แต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ให้บริการ
เพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th
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บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีท าวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซ่นั ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2
website : www.weasset.co.th
ธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด คุณ สามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง www.weasset.co.th
ผลประโยชน์
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุ นไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือ
ลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิ จการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ง
พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมี
ความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนิน งาน ฐานะทางการเงิน หรือ ความมั่น คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่ าว กองทุน อาจมี ผ ลการ
ดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุ นที่กระจายการลงทุน
ในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุน
ที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาท
อ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้
ดังต่อไปนี้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุ นรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความ
เสีย่ งหรือไม่

16
WE-CHIG

อัต ราส่วนหมุนเวีย นการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริมาณการซือ้ ขาย
ทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ัดการกองทุนได้ดียิ่งขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่ า การซือ้ ทรัพย์สิน กับ ผลรวมของมูล ค่าการขายทรัพ ย์สิ น ที่ก องทุน รวมลงทุน ในรอบ
ระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

17
WE-CHIG

อื่นๆ
Matthews Asia Funds – China Small Companies Fund (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลัก
Matthews Asia Funds – China Small Companies Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก

29 กุมภาพันธ์ 2555

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงิน
ลงทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในหุน้ ของบริษัทขนาดเล็กที่
มีการดาเนินการหรือมีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีน

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักจะเน้นลงทุน
ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 ของสินทรัพย์
สุทธิทงั้ หมดในหุน้ ของบริษัทขนาดเล็กที่มีการดาเนินการหรือ
มีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีน ซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เขตปกครอง และเขตอื่นๆ เช่น ฮ่องกง และ
ไต้หวัน นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รบั
อนุญาตอื่นๆ ทั่วโลก
ทัง้ นี ้ บริษัทขนาดเล็กจะพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพ ย์ตาม
ราคาตลาด โดยคานวณจากจานวนหุน้ ของบริษัทคูณด้วย
ราคาตลาดต่อหุน้ ทัง้ นี ้ กองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทใดๆ ที่
มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่สูงกว่า 5 พันล้าน
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐหรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ของบริษัทที่ใหญ่ที่สดุ ที่อยู่ในดัชนีชวี ้ ดั ของกองทุนหลัก
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลงทุน บริษัทที่กองทุนหลักลงทุน
อาจเติบโตจนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 5
พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐหรือสูงกว่ามูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดของบริษัทที่ใหญ่ที่สดุ ที่อยู่ในดัชนีชีว้ ดั ของ
กองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท
ดังกล่าวจะยังคงจัดเป็ นบริษัทขนาดเล็ก ทัง้ นี ้ กรณีมีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพิ่มเติม หลักทรัพย์ดังกล่าวที่
กองทุนลงทุน (รวมถึงที่เพิ่งลงทุนล่าสุด) จะถูกจัดประเภท
ใหม่ตามการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ
บริษัท ณ เวลาที่มีการลงทุนครัง้ สุดท้าย
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ทัง้ นี ้ ดัชนีชวี ้ ดั ของกองทุนหลักคือ ดัชนี MSCI China Small
Cap Index ซึ่งใช้ในการระบุคาจากัดความของบริษัทขนาด
เล็กและใช้สาหรับเปรียบเทียบผลการดาเนินงานเท่านัน้ ทั้งนี ้
กองทุนหลักใช้การบริหารจัดการกองทุนเชิงรุกและไม่ได้
มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานเคลื่อนไหวตามดัชนีชีว้ ดั ดังนัน้
ผูจ้ ดั การลงทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์โดยขึน้ อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จดั การลงทุน รวมทัง้ พอร์ตการลงทุนและผล
การดาเนินงานของกองทุนหลักอาจเบี่ยงเบนจากดัชนีชวี ้ ัด
อย่างมีนยั สาคัญได้
กองทุนหลักอาจลงทุนในหุน้ จีน A Shares ผ่านการลงทุน
โดยตรง Qualified Foreign Institutional Investor (“QFII”)
license หรือผ่าน the Shanghai-Hong Kong Stock
Connect และ/หรือ Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect programs หรือผ่านการลงทุนโดยอ้อม ทัง้ นี ้
ภายใต้สถานการณ์ตลาดปกติ กองทุนหลักจะลงทุนในหุน้ จีน
A Shares และ B Shares ไม่เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์
สุทธิรวม
การขายและรับซือ้ คืน

ทุกวันทาการ

อายุกองทุน

ไม่กาหนด

สกุลเงิน (Fund Currency)

สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ดัชนีชวี ้ ดั

ดัชนี MSCI China Small Cap Index สัดส่วน 100.00%

ISIN Code

LU0721876877

Investment Manager and Global Distributor

Matthews International Capital Management, LLC
Four Embarcadero Center, Suite 550
San Francisco, CA 94111
United States of America

Sub-Investment Manager

Matthews Global Investors (Hong Kong) Limited
Two Pacific Place, Suite 3602
88 Queensway, Admiralty
Hong Kong

Sub-Investment Advisor

Matthews Global Investors (Singapore) Pte. Ltd.
10 Collyer Quay #23-06
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Ocean Financial Centre
Singapore
Management Company

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
European Bank & Business Center
6B, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg

Depositary

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Administrative Agent, Domiciliary Agent, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Registrar and Transfer Agent and Paying Agent 80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Auditors

Deloitte Audit S.à r.l.
560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Legal Advisors

Arendt & Medernach S.A.
41A, Avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

มูลค่าขัน้ ต่าของการลงทุนครัง้ แรก

100,000 USD

มูลค่าขัน้ ต่าของการลงทุนครัง้ ถัดไป

100 USD

มูลค่าขัน้ ต่าของการถือครองหน่วยลงทุน

100,000 USD

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สาคัญของกองทุน

- Management Fee: 1.00%
- Administration Fee: ไม่เกิน 0.25%
- Total Expense Ratio: ไม่เกิน 1.75%

Website
https://global.matthewsasia.com
หมายเหตุ
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Matthews Asia Funds – China Small Companies Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญ
และจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
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(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่ง ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้ว
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