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สูง ต ่ำ 

เสี ยงสูง 
ลงทุนในหน่วยลงทุนตรำสำรทุนเป็นหลัก โดยเฉลี ยในรอบ
ปีไม่น้อยกว่ำ 80% ของ NAV  

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั Factsheet 

                                                                                                                                                                                                              ข้อมูล ณ วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2565 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

  

ค าเตือน 
 กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน  
 ผลกำรด่ำเนนิงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เปน็สิ ง

ยืนยันถึงผลกำรดำ่เนินงำนในอนำคต 

ระดับความเสี่ยง 
ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม 
 กองทุนรวมตรำสำรทุน 
 กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) เป็นกองทุนที มีควำมเสี ยงต่ำงประเทศ 
 กลุ่มกองทุนรวม :  Asia Pacific Ex Japan 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 
 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Fullerton Lux Fund - Asia 

Absolute Alpha (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “A USD Acc” ในสกุลเงินเหรียญ
ดอลลำร์สหรัฐ ซึ ง Fullerton Fund Management Company Ltd. เป็นผู้จัดกำรกำรลงทุนและ 
Lemanik Asset Management S.A. เป็นบริษัทจัดกำร 

 กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื อสร้ำงผลตอบแทนที เป็นบวกในระยะยำว ซึ งรวมทั้งกำรเพิ มค่ำเงินลงทุน
และรำยได้ โดยกองทุนหลักจะลงทุนเป็นหลักโดยไม่จ่ำกัดเพียงในตรำสำรทุน ใบส่ำคัญแสดงสิทธิ์ที จะ
ซ้ือหุ้น สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำที อ้ำงอิงดัชนี เงินสดและเทียบเท่ำเงินสด โดยกรอบกำรลงทุนรวมถึงแต่
ไม่จ่ำกัดในตรำสำรทุนและหลักทรัพย์ที ใกล้เคียงกับตรำสำรทุนที จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ของ
ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงตรำสำรทุนและหลักทรัพย์ที ใกล้เคียงกับตรำสำรทุนของบริษัทที ด่ำเนิน
ธุรกิจ มีกำรลงทุน หรือมีรำยได้จำกภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ซึ งอำจจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ของ
ภูมิภำคอื น พอร์ตกำรลงทุนของกองทุนจะเป็นลักษณะ high conviction ซึ งลงทุนแบบกระจุกตัวใน
หุ้น และไม่อ้ำงอิงกับดัชนีชี้วัดใดๆ กองทุนมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทเติบโตที มีพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจที ดี
เพื อให้ได้ผลตอบแทนส่วนเพิ มของพอร์ตกำรลงทุน (alpha return) ผ่ำนกำรวิเครำะห์ปัจจัยพื้นฐำน
ของบริษัทและกลุ่มอุตสำหกรรม และใช้วิธีวิเครำะห์แบบ bottom-up เพื อให้ได้มำซึ งบริษัทที มี
ประวัติผลกำรด่ำเนินงำนที ดีและมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน หรือมีศักยภำพในกำรเติบโต ซึ งยังไม่
สะท้อนในรำคำหลักทรัพย์อย่ำงเต็มที  ทั้งนี้ กระบวนกำรคัดเลือกหลักทรัพย์จะพิจำรณำปัจจัยหลำยๆ 
ด้ำน ซึ งรวมถึงแต่ไม่จ่ำกัดเพียงโอกำสที จะขำดทุนสูงสุดในภำวะตลำดขำลง 

 ลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื อป้องกันควำมเสี ยงจำกอัตรำแลกเปลี ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และเพื อเพิ มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient portfolio management) 

 กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคลื อนไหวตำมกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผล
ประกอบกำรเคลื อนไหวแบบ active management 

ข้อมูลกองทุนรวม 

วันจดทะเบียนกองทุน ภำยใน 2 วันท่ำกำรหลังจำก
วันสุดท้ำยของกำร IPO 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ำย 
อายุกองทุน ไม่ก่ำหนด 

ดัชนีชี้วัด : 

- ไม่มี เนื องจำกกองทุนหลักไม่มดีัชนีช้ีวัดส่ำหรับวดัผลกำร
ด่ำเนินงำนที สะท้อนวัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนของ
กองทุนหลัก 

ผู้จัดการกองทุนรวม 

 คุณชนากานต์ หังสสูต    - เริ่มบริหารจัดการตัง้แตว่ันท่ีจด
ทะเบียนกองทุน  

 คุณฉัตรแพร ศิริสกาวกุล - เริ่มบริหารจัดการตัง้แตว่ันท่ีจด
ทะเบียนกองทุน  

กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : ได้รับกำรรับรองจำก CAC  

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครื องมือ 
บริหำรควำมเสี ยงด้ำนสภำพ
คล่องได้ในหนังสือช้ีชวนฉบับเตม็ 

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม 

 
www.mfcfund.com 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทินของกองทุนหลกั (%ต่อปี) 

 

หมำยเหตุ : วันเริ มต้นของกองทุนหลัก (share class) “A USD Acc” - วันที  24 มิถุนำยน 2564 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

IPO วันที  25 - 30 พฤศจิกำยน 2565 

ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดของกองทุนไทย (%ต่อปี) 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 
กองทุน     
ค่ำเฉลี ยในกลุ่มเดียวกัน     
ควำมผันผวนกองทุน     
 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดต้ัง 
กองทุน     
ค่ำเฉลี ยในกลุ่มเดียวกัน     
ควำมผันผวนกองทุน     

หมำยเหตุ : กองทุนอยู่ระหว่ำงกำรจัดต้ัง จึงยังไม่มีผลกำรด่ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 

https://www.mfcfund.com/Web/FundFiles/FundFactSheetPDFs/pros/AGF.pdf
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*ข้อมูลดังกล่ำวเป็นกำรประมำณกำรลงทุนเบื้องต้น .ซึ งอำจเปลี ยนแปลงไดต้ำมกำรลงทุนจริง 

 

การซื้อหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน 

วันท่ำกำรซื้อ: ทุกวันท่ำกำร วันท่ำกำรขำยคืน: ทุกวันท่ำกำร 

เวลำท่ำกำร: 08:30 – 15:30 น. เวลำท่ำกำร: 08:30 – 13:00 น. 

กำรซื้อคร้ังแรกขั้นต ่ำ: 1,000 บำท กำรขำยคืนขั้นต ่ำ: ไม่ก่ำหนด 

กำรซื้อคร้ังถัดไปขั้นต ่ำ: 1,000 บำท ยอดคงเหลือข้ันต ่ำ: ไม่ก่ำหนด 

  ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน: T+5 

คือ 5 วันท่ำกำรนับแต่วันรับซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หมำยเหตุ 
1. กองทุนเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) ระหว่ำงวันที  25 – 30 พฤศจิกำยน 2565  
2. ตั้งแต่วันที  6 ธันวำคม 2565 เป็นตน้ไป กองทุนเปิดให้สั งซื้อ/ขำยคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุน/ซื้อหน่วย
ลงทุนแบบสม ่ำเสมอ 

ข้อมูลเชิงสถิต ิ
Maximum Drawdown N/A 

Recovering Period N/A 

FX Hedging N/A 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน N/A 
Sharpe Ratio N/A 
Alpha N/A 

Beta N/A 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

กำรจัดกำร 2.14 1.6050 

รวมค่ำใช้จ่ำย 4.89 1.9581 

หมำยเหตุ: 
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวรวมภำษีมูลค่ำเพิ ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื นใดแล้ว 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)1 
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

กำรขำย2 2.00 1.0 (ช่วง IPO), 1.5 (หลัง IPO) 

กำรรับซื้อคืน 2.00 ไม่เก็บ 

กำรสับเปลี ยนหน่วยลงทนุเข้ำ3 ไม่มี ไม่มี 

กำรสับเปลี ยนหน่วยลงทนุออก4 ไม่มี ไม่มี 

กำรโอนหน่วย ตำมที นำยทะเบียนเรียกเก็บ ตำมที นำยทะเบียนเรียกเก็บ 

หมำยเหตุ: 
1. ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวรวมภำษีมูลคำ่เพิ ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื นใดแล้ว 
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผูส้ั งซื้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ำกันได้ 
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี ยนเข้ำที รำคำขำย ซึ งเท่ำกับ มูลค่ำหน่วยลงทนุที ใช้เพื อกำรค่ำนวณรำคำขำย+ 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถ้ำมี) 
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี ยนออกที รำคำรับซื้อคืน ซึ งเท่ำกับ มูลค่ำหน่วยลงทุนที ใช้เพื อกำรค่ำนวณรำคำ
รับซื้อคืน - ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน (ถ้ำมี) 

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 
อันดับแรกของกองทุนหลัก 
Sector % NAV 
Communication Services  18.60 

Consumer Discretionary 16.70 

Information Technology 16.70 

Industrial 9.90 

Consumer Staples 3.90 

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที  30 ก.ย. 65 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก 
Holding % NAV 
Singapore Telecommunications 7.50 

Taiwan Semiconductor Manufacturing 5.60 

Alibaba Group Holding 4.30 

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 3.60 

Tencent Holdings 3.30 

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที  30 ก.ย. 65 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของ
กองทุนไทย* 
Breakdown % NAV 
หน่วยลงทุนกองทุนต่ำงประเทศ 80.00 

เงินฝำกธนำคำร และอื นๆ 20.00 

 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของ 
กองทุนไทย* 
Holding % NAV 
Fullerton Lux Funds-Asia 
Absolute Alpha  (A USD Acc) 

80.00 

อื นๆ 20.00 

 

การจัดสรรการลงทุนในแต่ละประเทศ 5 อันดับ
แรกของกองทุนหลัก 
ประเทศ % NAV 
จีน 20.40 

สิงคโปร์ 14.30 

อินเดีย 10.30 

ไต้หวัน 9.00 

อเมริกำ 7.60 

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที  30 ก.ย. 65 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก* 
Breakdown % NAV 
หุ้นสำมัญ 77.10 

เงินสดและเทียบเท่ำเงินสด และอื นๆ 22.90 

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที  30 ก.ย. 65 
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ค าอธิบาย 
 Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจำกระดับ 

NAV ต่อหน่วยที จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต ่ำสุดในช่วงที  NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที ช่วยให้ทรำบถึงควำมเสี ยงที อำจจะ
ขำดทุน จำกกำรลงทุนในกองทุนรวม 

 Recovering Period ระยะเวลำกำรฟื้นตัว เพื อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทรำบถึงระยะเวลำตั้งแต่กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำที ฟื้นกลับมำที เงินทุนเริ มต้นใช้
ระยะเวลำนำนเท่ำใด 

 FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของกำรลงทุนในสกุลเงินต่ำงประเทศที มีกำรป้องกันควำมเสี ยงจำกอัตรำแลกเปลี ยน 
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ควำมถี ของกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ ง โดยค่ำนวณจำกมูลค่ำที ต ่ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำ

กำรซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีหำรด้วยมูลค่ำ NAV ของกองทุนรวมเฉลี ยในรอบระยะเวลำเดียวกัน 
กองทุนรวมที มีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดกำรกองทุนและท่ำให้มีต้นทุนกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ที สูง จึงต้องพิจำรณำ
เปรียบเทียบกับผลกำรด่ำเนินงำนของกองทุนรวมเพื อประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว 

 Sharpe Ratio อัตรำส่วนระหว่ำงผลตอบแทนส่วนเพิ มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับควำมเสี ยงจำกกำรลงทุน โดยค่ำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำผลตอบแทน
ของกองทุนรวมกับอัตรำผลตอบแทนที ปรำศจำกควำมเสี ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่ำเบี ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ำ 
Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนที กองทุนรวมควรได้รับเพิ มขึ้นเพื อชดเชยกับควำมเสี ยงที กองทุนรวมรับมำ โดยกองทุนรวมที มีค่ำ Sharpe Ratio สูง
กว่ำจะเป็นกองทุนที มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรลงทุนที ดีกว่ำ เนื องจำกได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ มที สูงกว่ำภำยใต้ระดับควำมเสี ยงเดียวกัน 

 Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที สูง หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สูงกว่ำ
ดัชนีชี้วัด ซึ งเป็นผลจำกประสิทธิภำพของผู้จัดกำรกองทุนในกำรคัดเลือกหรือหำจังหวะเข้ำลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่ำงเหมำะสม 

 Beta ระดับและทิศทำงกำรเปลี ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปลี ยนแปลงของตลำด Beta น้อย
กว่ำ 1 แสดงว่ำหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปลี ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของ
ตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปลี ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่ม
หลักทรัพย์ของตลำด 

 Tracking Error อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหำก tracking error ต ่ำ หมำยถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที มีค่ำ tracking error สูง จะมีอัตรำผลตอบแทนโดยเฉลี ยห่ำงจำกดัชนีชี้วัดมำกขึ้น 

 Yield to Maturity อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีโดยถือจนครบก่ำหนดอำยุ ซึ งค่ำนวณจำกดอกเบี้ยที จะได้รับในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและ
เงินต้นที จะได้รับคืนน่ำมำคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหน้ี ค่ำนวณจำกค่ำเฉลี ยถ่วงน้่ำหนักของ Yield to Maturity 
ของตรำสำรหน้ีแต่ละตัวที กองทุนมีกำรลงทุน และเนื องจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสำมำรถน่ำไปใช้เปรียบเทียบอัตรำ
ผลตอบแทนระหว่ำงกองทุนรวมตรำสำรหน้ีที มีนโยบำยถือครองตรำสำรหน้ีจนครบก่ำหนดอำยุและมีลักษณะกำรลงทุนที ใกล้เคียงกันได้ 
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