
กองทุนเปิดเคเคพี ไชน่า เฮดจ์
KKP CHINA FUND – HEDGED (KKP CHINA-H)

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
วันท่ี 21 ก.พ. 2566 – 1 มี.ค. 2566

KKP CHINA-H

ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากหนังสือช้ีชวนกองทุน https://am.kkpfg.com หรือ บลจ.เกียรตินาคินภัทร โทร. 02 305 9800 
หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งต้ัง 

ท่ีมา: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลการเสนอขาย
เสนอขายหน่วยลงทุน: - ช่วง IPO ทุกวันท าการ      เวลา 8.30-16.30 น.

- ภายหลัง IPO ทุกวันท าการ เวลา 8.30-13.00 น.
มูลค่าข้ันต ่าของการซ้ือ:  1,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:  ปจัจุบัน T+3 (นับจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน)
กรณีรับเงินเข้าบัญชีธนาคาร 11 แห่ง ดังนี้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซ้ือ (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนเข้า:  ไม่เกิน 2.00% (ปจัจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน/สับเปลี่ยนออก:ไม่เกิน: 2.00% (ปจัจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: 50 บาท ต่อ 1 รายการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :  ไม่เกิน 2.675% ต่อป ี(ปจัจุบัน 0.8025%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน:์   ไม่เกิน 0.107% ต่อป ี(ปจัจุบัน 0.0348%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.535% ต่อป ี(ปจัจุบัน 0.1070%)

ท าไมต้อง KKP CHINA-H ?

• ลงทุนในหุ้นจีนทั่วโลก
- ลงทุนครอบคลุมหุ้นจีนทุกตลาด 
- กระจายความเส่ียงของหุ้นจีน ผ่านการลงทุนใน
บริษัทจีนทั้ง Onshore และ Offshore

• Passive Investment
- กองทุนรวมไทยกองทุนแรก ที่มุ่งหวังให้
ผลการด าเนินงานของกองทุนเคลื่อนไหวใกล้เคียง
ดัชนี MSCI China All Shares Index ผ่านการ
ลงทุนใน ETF หลายกองทุน

• FX Hedging ปอ้งกันความเส่ียงค่าเงิน
- กองทุนจะท าสัญญาซ้ือขายลว่งหน้าเพ่ือปอ้งกัน
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลีย่นเกือบทั้งหมด
(>90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)

▪ กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน (Fund
of Funds) ที่มีกลยุทธ์และหรือนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่
ด าเนินธุรกิจและหรือได้รับประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

▪ กลยุทธ์การลงทุน: กองทุนมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้ีวัด 
(Passive Management/Index Tracking) และมีเป้าหมายที่จะด ารงค่า tracking
error ประมาณ 7.5% ต่อป2ี

▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือลดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
เกือบทั้งหมดโดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศและหรือเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าแฝง

นโยบายการลงทนุ1

ค าเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน
รวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต / กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน (Fund of
Funds) ทั้งนี้ กองทุนนี้ไม่ได้เปน็กองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ / เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุน
อาจมีความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเส่ียงที่เกิดจากกฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย / กองทุน
นี้จะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ /กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป  / กองทุนนี้มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้ีวัด 
(Passive Management/Index Tracking) ทั้งนี้ ค่า tracking error หรือ TE ของกองทุนที่เกิดข้ึนจริงอาจสูงกว่าหรือต ่ ากว่าตัวเลขที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการกองทุนและหรือหนังสือช้ีชวนของกองทุน 
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MSCI CHINA vs MSCI CHINA ALL Shares ต่างกันอย่างไร?
MSCI CHINA เปน็ดัชนีหุ้นจีนที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง
ในปจัจุบัน Limit สัดส่วน หุ้น A-Share 
ที่เพียงประมาณ 20% ของ Free Float Market Cap.

MSCI CHINA ALL Shares มีสัดส่วนซ่ึงสะท้อน
ภาพตลาดหุ้นจีนที่ครบถ้วนกว่า โดยไม่มี Limit 
สัดส่วนหุ้น A-Share ซ่ึงในปจัจุบันมีสัดส่วน 
หุ้น A-Share ที่ประมาณ 55%
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กระบวนการลงทุนของกองทุน 
KKP CHINA-H FUND

ETFs Screening1

Optimizing Portfolio to 
Minimize Tracking Error2
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คัดกรอง ETFs ที่สร้างผลตอบแทน/
ความเส่ียงจากหุ้นจนี และผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกเชิง Quantitative

ค านวณหาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมใน
การสร้างผลการด าเนินงานทีใ่กล้เคียงกับ
ดัชนี MSCI China All Shares Index

ปรับสัดส่วน ETF ที่ลงทุนรายไตรมาส 
เพ่ือให้คงสัดส่วนการลงทุนที่ใกลเ้คียงกับ
ดัชนี MSCI China All Shares Index 

MSCI China 
All Shares Index

ท่ีมา:  Bloomberg ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ม.ค. 2566

ท าไมต้อง MSCI CHINA 
ALL SHARES ?

✓ กระจายการลงทุนทั้งใน 
Onshore และ Offshore
ช่วยลดความเส่ียงที่ไม่คาดคิด 
จากการด าเนินนโยบายของ
รัฐบาลจีน

✓ ครอบคลุมบริษัทหลากหลาย
ขนาด ตั้งแต่ Large-Caps 
ถึง Mid-Caps

✓ สะท้อนภาพตลาดจนีได้อยา่ง
ครบถ้วน ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่หลากหลาย และมีแนวโน้ม
น่าสนใจในอนาคต

ระดับ 6 (ความเส่ียงสูง)ระดับความเส่ียง

1 กองทุนสามารถลงทุนในทรพัย์สินอื่น ๆ  ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพ่ิมเติม https://am.kkpfg.com
2 ทั้งนี้ ค่า tracking error ของกองทุนที่เกิดขึ้นจริงอาจสูงกว่าหรือต ่ากว่าตัวเลขที่ระบุไว้ในโครงการและหรือหนงัสือชี้ชวน
ของกองทุน และผลการด าเนินงานของกองทุนนี้อาจแตกต่างจากดัชนชีี้วัดและอาจท าใหมู้ลค่าหนว่ยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้
เคล่ือนไหวตามดัชนีชี้วัดอย่างสมบูรณ์เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน)
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ตัวอย่าง
พอร์ตการลงทุน KKP CHINA-H

iShares Core MSCI China 
ETF HKD (2801 HK)

ChinaAMC CSI 300 Index 
ETF (3188 HK)

iShares MSCI China ETF
(MCHI US)

Xtrackers CSI300 Swap 
UCITS ETF (XCHA LN)

*ตัวอย่างรายชื่อและสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศแต่
ละกองทุนท่ีแสดงในตารางน้ีเป็นเพียงข้อมูลแสดงตัวอย่างรูปแบบ
การลงทุนของกองทุนเพ่ือความเข้าใจในภาพรวมเท่าน้ัน ข้อมูล
ดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลการลงทุนจริงของกองทุนน้ี ท้ังน้ี รายชื่อและ
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนจะลงทุนจริง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากข้อมูลท่ีระบุในตารางดังกล่าว
ขึ้นอยู่ กับกลยุทธ์และวิ ธีการลงทุนของกองทุน สภาวะตลาด 
สถานการณ์การลงทุน และหรือปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในช่วงท่ี
กองทุนลงทุนจริง โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ
ผู้จัดการกองทุน

ท่ีมา:  Bloomberg ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ม.ค. 2566

https://am.kkpfg.com/
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