
 

   

 

 

 

รายงานรอบปีบัญชี 

 

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง China A Active 

(T-ES-CHINA A) 

รหัสกองทุน 4413 

 

 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแต่วนัที ่1 มนีาคม 2564 ถึง วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 



 

หนา้ 2 

สาส์นจาก บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จาํกัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของ 
กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A Active สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึง  
วนัท่ี 28กมุภาพนัธ์ 2565ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นบัจากวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2564 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 ดชันี MSCI China A Onshore Net 
Return Index ปรับตวัลดลง 6.88% ภายหลงัจากเศรษฐกิจจีนเร่ิมส่งสัญญาณในการชะลอตวัลง โดยมีภาพรวม
และเหตุการณ์สาํคญัดงัน้ี 

เศรษฐกิจโลกมีการฟ้ืนตัวอย่างเต็มท่ีภายหลังจากการระบาดของไวรัส covid-19 ในช่วงท่ีผ่านมา 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการควบคุมกระแพร่ระบาดและมีการกระจายวคัซีนป้องกนัไวรัสไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
ผลกัดนัให้กาํลงัการใช่จ่ายของผูบ้ริโภคฟ้ืนกลบัมาและเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค
อเมริกาเหนือและยโุรป โดยแมว้า่ตวัเลขเศรษฐกิจจะเร่ิมส่งสญัญาณการปรับตวัลดลงบา้งในช่วงคร่ึงปีหลงั แต่ก็
ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนอยา่งมากเทียบกบัช่วงก่อนเศรษฐกิจโลกจะเผชิญหนา้กบัโรคระบาด ส่งผลใหต้ลาดหุน้
ทัว่โลกปรับตวัข้ึนอย่างร้อนแรงในช่วงปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มท่ีผูกพนักบักิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
กลบัมาคึกคกัเช่นกลุ่ม consumer discretionary และ financial ซ่ึงไดมี้แนวโนม้ท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากตวัเลข
เงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงข้ึน ต่างจากหุน้กลุ่ม Technology ซ่ึงไดรั้บความสนใจนอ้ยลง 

แมว้่าตวัเลขเงินเฟ้อในประเทศส่วนใหญ่จะเร่ิมพุ่งข้ึนสูงจนน่ากงัวล แต่ตวัเลขทางเศรษฐกิจของจีนกลบั
ปรับตวัตวัลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัในช่วงท่ีผา่นมา สะทอ้นภาพการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจจีน ซ่ึงอาจกระตุน้ให้
ธนาคารกลางและรัฐบาลกลบัมามีบทบาทเพ่ิมนโยบายผอ่นคลายเพ่ือสนบัสนุนเศรษฐกิจมากข้ึนในช่วงถดัไป 
อยา่งไรก็ดีความไม่มัน่คงเก่ียวกบัการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะสงครามระหว่างรัสเซียและยเูครน ก็อาจ
เป็นอีกปัจจยัลบท่ีตอ้งจบัตามองซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดความผนัผวนมากยิง่ข้ึนในตลาดหุน้ในระยะถดัไป 

กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A Active เป็นกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียวคือกองทุน UBS Lux Investment China A Opportunity I-A2-acc โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่
ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นไปตามดุลย
พินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยมีการปรับสดัส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด 

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วย
ลงทุนทุกท่าน 

 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 



 

หนา้ 3 

ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ตัง้แต่ 

จัดตัง้
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1

30 พ.ย. 64  
ถงึ 28 ก.พ. 65

31 ส.ค. 64  
ถงึ 28 ก.พ. 65

28 ก.พ. 64  
ถงึ 28 ก.พ. 65

-  
ถงึ 28 ก.พ. 65

-  
ถงึ 28 ก.พ. 65

-  
ถงึ 28 ก.พ. 65

5 มี.ค. 63  
ถงึ 28 ก.พ. 65

T-ES-CHINA A -6.63 -1.22 -23.81 - - - 3.11

Benchmark -8.40 -1.91 0.01 - - - 15.99

Information Ratio2 0.15 0.05 -1.76 - - - -0.94

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

17.30 18.04 21.47 - - - 22.13

ตารางเปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก ควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัของกองทุนหลกั คือ MSCI China A Onshore (net) 
dividend reinvestment ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท 
 ณ วนัท่ีคาํนวณ ผลตอบแทน 
 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.20 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั
จัดการท่ีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com  
ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 
 
 
 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 



 

หนา้ 4 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 
ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 76,006.91 0.856% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) 9,500.86 0.107% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 1,900.17 0.021% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 961.69 0.011% 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 88,369.63 0.995% 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
- ค่าใชจ่้ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์
- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 

 

รายงานข้อมูลการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
1 ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 5 มีนาคม 2563 
2 นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรติ  16 สิงหาคม 2564 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ีเวบ็ไซตข์องบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

หนา้ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 6 

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ 
 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน 

Bank of America  
The Bank of Nova Sctia  
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนท์
แบงก ์

 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  
ธนาคารซิต้ีแบงก ์  
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  

 
 ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

ตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์  
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  
 
 
 
 



 

หนา้ 7 

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ 
 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั   

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
 

 

รายงานสรุปเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

417,668.19 5.64% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้
รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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6,937,431.05 100.00 6,937,431.05

6,937,431.05 100.00 6,937,431.05

6,937,431.05 100.00 6,937,431.05

6,010,967.58 86.65 6,010,967.58

926,463.48 13.35 926,463.48

417,668.19

417,666.19

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 406,175.47

Aa2* 11,490.72

2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

67,031.24

67,031.24

(22,520.56)

136.53
(22,657.09)

รวมทัง้สิน้ 6,937,431.05 100.00 7,399,609.92

หน้ีสนิอ ืน่ (0.30)

100.00

สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.91

สนิทรัพย์อ ืน่และหน้ีสนิอ ืน่ (0.30)

สนิทรัพย์อ ืน่ 0.00

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 2.00 0.00

การป้องกนัความเสีย่งของรายการในอนาคตโดยใช้สญัญาล่วงหน้า 0.91

BANK 

DEPOSIT-USD

BANK DEPOSIT-USD 11,680.57 0.16

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

เงนิฝากธนาคาร 5.65

ประเภทออมทรัพย์ 5.65

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 406,042.19 5.49

UBCIA2A UBS (Lux) IS - China A Opportunity 

(USD) I-A2-acc

1,481.92 81.22

EAASGCU Eastspring Investments - China A Shares 

Growth Fund - C

2,778.13 12.52

การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 93.74

หน่วยลงทนุ 93.74

ประเภทกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 93.74

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบี้ยค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

 ทรัพย์สนิ

สทุธิ

TRIS FITCH S&P Moody's

ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบ้ีย

 (%)

อนัดับความน่าเช่ือถอื วันครบ

กาํหนด

จํานวนหน่วย

 (พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทนุ

รายละเอยีดการลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า   ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเส่ียง 29,504,538.46  0.40%  29,504,538.46  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า   ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเส่ียง 36,035,832.20  0.49%  36,035,832.20  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 1,490,866.10  0.02%  1,490,866.10  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง (ประเทศ
ไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน (Investment Grade 

Bonds) 
AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 
A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเกง็กาํไร (Speculative Grade 
Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมีความเส่ียงต่อการผิดนดั

ชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิตขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยาม
เอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพ่ือแสดงถึงการ
ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
 

Description Standard and Poor’s Moody’s FITCH Ratings 

Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term 
Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial 
commitments 

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference 
compared  
With AAA 

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable 
to changes in economic cycle or circumstances 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and 
circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

  Speculative Grade 

This group involves speculative elements – capacity for continued payment of 
commitments is contingent upon a sustained business and economic environment 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D High default risk - debtor’s capacity for meeting commitments may be troublesome CCC+ 

CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of obligations C C C 

  Default in payment of obligations - D 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3 6,937,431,051.84       10,271,909,466.43     

เงินฝากธนาคาร 5 417,534,913.98          1,595,020,881.84       

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 133,276.33                 270,975.30                 

ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6 67,031,236.75            1,400,416.00              

สินทรัพยอ่ื์น 136,527.76                 49,806.05                   
รวมสินทรัพย์ 7,422,267,006.66       11,868,651,545.62     

หนีสิ้น

เจา้หน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน - 759,276,000.00          

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 15,994,038.86            384,899,619.63          

เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6 - 51,267,083.24            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8 6,406,533.65              9,021,937.66              

เจา้หน้ีอ่ืน 80,381.06                   5,640,893.86              

หน้ีสินอ่ืน 176,134.94                 219,590.45                 

รวมหนีสิ้น 22,657,088.51            1,210,325,124.84       
สินทรัพย์สุทธิ 7,399,609,918.15       10,658,326,420.78     

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 6,962,971,878.71       7,641,225,904.28       

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 600,053,353.41          729,040,857.40          

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน (163,415,313.97)         2,288,059,659.10       
สินทรัพย์สุทธิ 7,399,609,918.15       10,658,326,420.78     

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.6270 13.9484 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 696,297,187.8705      764,122,590.4279      

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 853,674.72                 1,135,149.86              

รายไดอ่ื้น 60.28                          535.90                        
รวมรายได้ 853,735.00                 1,135,685.76              

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,8 76,006,910.14            52,779,528.97            

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 1,900,172.71              1,319,488.16              

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7,8 9,500,863.76              6,597,441.00              

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 55,300.00                   35,000.00                   

ค่าใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 53,955.00                   186,960.00                 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 852,428.78                 1,106,115.85              
รวมค่าใช้จ่าย 88,369,630.39            62,024,533.98            

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ (87,515,895.39)           (60,888,848.22)           

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 148,796,377.21          911,980,113.27          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,737,496,541.80)      1,098,041,250.34       

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (896,926,431.50)         379,339,425.40          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 116,897,903.99          (49,866,667.24)           

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 4,897,665.62              9,624,658.03              
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และที่ยงัไม่เกิดขึน้ (2,363,831,026.48)      2,349,118,779.80       

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ (2,451,346,921.87)      2,288,229,931.58       

หกั ภาษีเงินได้ 3 (128,051.20)                (170,272.48)                
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษเีงนิได้ (2,451,474,973.07)      2,288,059,659.10       

7
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง China A Active 
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด โดยไม่มีก าหนดอายุ

โครงการ กองทุนไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั้งเป็นกองทุน
เปิดและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการ เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 
500,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนของกองทุน
จ านวน 5,000 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 10,000 ลา้นบาท ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทั
จดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได ้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ จดัการโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั (“ บริษทัจดัการ”) 

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active เป็นกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน ท่ีเน้น
ลงทุนในหน่วยลงทุน UBS (Lux) IS – China A Opportunity (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A2-acc ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซ่ึงบริหารจัดการโดย UBS Fund Management 
(Luxembourg) S.A. โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ได ้หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย ์หรือธุรกรรมการ
ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากน้ีกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
(Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นใด หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก าหนด 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
 

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน  
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง
บญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน 

 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

3.1 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก  

กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับลูกหน้ี กรณีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักลา่วดว้ยราคา
ของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
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3.1   เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
การวดัมูลค่าภายหลงั  

- เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนโดยใชมู้ลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศท่ีประกาศล่าสุด 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตัราผลตอบแทนจากสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
จะใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสถาบนัการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไม่มีอตัราผลตอบแทนดงักล่าว บริษทั
จดัการจะประมาณราคายติุธรรมโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศก าหนด 

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลคา่ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  

การผิดนดัช าระ  
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนดัช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ีย

ทนัทีเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ไดรั้บสามารถประมาณ
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกบัเงินลงทุน กองทุนจะตดั
บญัชีดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา  

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของ

เงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3 ภาษเีงินได้ 
กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 

3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

การรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตา่งไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.5 บัญชีปรับสมดุล 
บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบันทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 

เพื่อท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่า 
ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
กองทุนแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาท โดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3.7 ตราสารอนุพนัธ์ 
อนุพนัธท์างการเงินเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ก าไรขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ณ วนัท่ี

วดัมูลค่า 
กองทุนอาจท าป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน ส าหรับสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วนโดยการท า

อนุพนัธท์างการเงิน เช่น การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 และส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 (วนัจด
ทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 2565  2564 
ซ้ือเงินลงทนุ 1,866,971,000.01  14,808,202,977.47 
ขายเงินลงทุน 3,612,472,250.01  6,546,314,874.65 

 
5. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
 อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 สกุลเงิน 

 
 เงินต้น 

 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ออมทรัพย์        
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 0.20  BAHT  406,042,190.74  406,042,190.74 

กระแสรายวัน        
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) -  BAHT  2,000.00  2,000.00 
เงินท่ีดูแลโดย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) - เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น
ต่างประเทศ 

 
 
- 

  
 

USD 

  
 

351,559.53 

  
 

11,490,723.24 
          รวม       417,534,913.98 

 
 ณ วันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 สกุลเงิน 

 
 เงินต้น 

 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ออมทรัพย์        
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 0.25  BAHT  762,431,244.36  762,431,244.36 

กระแสรายวัน        
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) -  BAHT  2,000.00  2,000.00 
เงินท่ีดูแลโดย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) - เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น
ต่างประเทศ 

 
 
- 

  
 

USD 

  
 

27,633,177.48 

  
 

832,587,637.48 
          รวม       1,595,020,881.84 

http://www.scb.co.th/
http://www.scb.co.th/
http://www.scb.co.th/
http://www.scb.co.th/
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6. ลูกหนี/้เจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพนัธ์ 
ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 กองทุนมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด   

ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตามสัญญา 
ซ้ือ 

สกุลเงิน 
มูลค่า 

ตามสัญญา 
ก าหนดส่งมอบ 

ก าไร(ขาดทุน)จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า

ยุติธรรม 

ธนาคารทหารไทย 
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
2 

 
USD 

 
132,000,000.00 

 
BAHT 

 
4,379,166,000.00 

 
เม.ย. 2565 

 
65,540,370.66 

ธนาคารไทยพาณิชย ์  
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
USD 

 
67,300,000.00 

 
BAHT 

 
2,200,575,400.00 

 
พ.ค. 2565 

 
1,490,866.09 

     รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 67,031,236.75 

 
ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 กองทุนมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด   

ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตามสัญญา 
ซ้ือ 

สกุลเงิน 
มูลค่า 

ตามสัญญา 
ก าหนดส่งมอบ 

ก าไร(ขาดทุน)จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า

ยุติธรรม 

ธนาคารทหารไทย 
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
USD 

          
3,660,000.00 

 
BAHT 

 
110,931,672.00 

 
มี.ค. 2564 

 
655,872.00 

ธนาคารกสิกรไทย 
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
USD 

          
2,770,000.00 

 
BAHT 

 
83,890,004.00 

 
มี.ค. 2564 

 
429,904.00 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
USD 

   
       2,300,000.00 

 
BAHT 

 
69,613,640.00 

 
มี.ค. 2564 

 
314,640.00 

     รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 1,400,416.00 

ธนาคารทหารไทย 
   จ ากดั (มหาชน) 

 
5 

 
USD 

            
40,480,000.00 

 
BAHT 

 
1,212,491,237.50 

 
มี.ค. - พ.ค. 2564 

 
(7,451,976.09) 

ธนาคารกสิกรไทย 
   จ ากดั (มหาชน) 

 
2 

 
USD 

           
12,616,300.00 

 
BAHT 

 
378,615,930.40 

 
มี.ค. - เม.ย. 2564 

 
(1,547,532.89) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
14 

 
USD 

           
173,825,395.95 

 
BAHT 

 
5,213,286,221.53 

 
มี.ค. - พ.ค. 2564 

 
(25,004,383.74) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์  
   จ ากดั (มหาชน) 

 
10 

 
USD 

           
113,404,522.00 

 
BAHT 

 
3,400,252,063.63 

 
เม.ย. - พ.ค. 2564 

 
(17,263,190.52) 

     รวมเจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพันธ์ (51,267,083.24) 
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7. ค่าใช้จ่าย 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร กรุงศรีอยธุยา 

จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  
คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนท่ีกองทุน

ถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 
ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุนหัก
ด้วยมูลค่าหน้ีสินทั้ งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค านวณ ทั้ งน้ีโดยยงัไม่ได้หักรายการต่อไปน้ี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึง
วนัท่ีค านวณ 

 
8. รายการธุรกจิกบักิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทนุ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทนุหรือถูกควบคมุโดยกองทุนไม่
ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 

กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
บริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั  ความสัมพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั เป็นบริษทัจดัการกองทุน 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน และไดร้วมกบั ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2564 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)) 

เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และตั้งแต่
วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป เปล่ียนเป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษทัจดัการกองทุน 

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทั
จดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 
8.1 รายการระหว่างกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 และส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 (วนัจดทะเบียน

จดัตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 มีดงัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 
 2565  2564 นโยบายการก าหนดราคา 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั   
          คา่ธรรมเนียมการจดัการ 76,006,910.14  52,779,528.97 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9,500,863.76  6,597,441.00 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
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8.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี                                                                                                                                 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 
 2565  2564 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั   
          คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 5,505,688.89  7,779,383.83 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 688,211.09  972,422.95 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)   
          ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 65,540,370.66  655,872.00 
          เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  7,451,976.09 

 

9. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มลูระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้  

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี  
(หน่วย : บาท) 

     ณ วันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
     ระดับ 1   ระดับ 2   ระดับ 3   รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

  หน่วยลงทนุ  -  6,937,431,051.84  -  6,937,431,051.84 

  ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์  -  67,031,236.75  -  67,031,236.75 
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9.1   การประมาณการมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
     (หน่วย : บาท) 

     ณ วันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2564 
     ระดับ 1   ระดับ 2   ระดับ 3   รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

  หน่วยลงทนุ  -  10,271,909,466.43  -  10,271,909,466.43 

  ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์  -  1,400,416.00  -  1,400,416.00 

หนีสิ้นทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

  เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์  -  51,267,083.24  -  51,267,083.24 
 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิง
ไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ีสังเกตได้
จะถกูจดัอยูใ่นระดบัที่ 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธ์ในตลาด
ซ้ือขายกนัโดยตรง 

  
9.2 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด
ลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการ
ปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที ่28 กมุภาพนัธ์ 2565 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 

  
ไม่มีอัตราดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 406,042,190.74  -  11,492,723.24  417,534,913.98 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  6,937,431,051.84  6,937,431,051.84 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  67,031,236.75  67,031,236.75 
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9.2    ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 
(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที ่28 กมุภาพนัธ์ 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 

  
ไม่มีอัตราดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 762,431,244.36  -  832,589,637.48  1,595,020,881.84 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  10,271,909,466.43  10,271,909,466.43 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  1,400,416.00  1,400,416.00 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  759,276,000.00  759,276,000.00 
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  51,267,083.24  51,267,083.24 

 

9.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั 

ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
เงินฝากธนาคาร 417,534,913.98  -  -  -  417,534,913.98 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  -  6,937,431,051.84  6,937,431,051.84 

 

(หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2564 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
เงินฝากธนาคาร 1,595,020,881.84  -  -  -  1,595,020,881.84 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  -  10,271,909,466.43  10,271,909,466.43 

 

9.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่ สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน ท่ีระบุไว้ใน เคร่ืองมือ 

ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลกูหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึง
ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 
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9.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผล

เสียหายแก่กองทุนในงวดปัจจุบนัหรือในปีต่อไป กองทุนอาจจะไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงเกิดจาก
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนท่ีไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียง 

กองทุนไดท้  าการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้น
หมายเหตุ 6 

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

  (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ) 

  ณ วันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 

รายการ  2565  2564 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

     เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)  212,251,217.74  340,919,663.67 

     เงินฝากธนาคาร  351,559.53  27,633,177.48 

หนีสิ้นทางการเงิน     

     เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทนุ  -  25,200,000.00 

 
    

9.6 ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบั

ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้นบวก
หรือลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 
9.7 การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

  
10. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 
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Fund description
• The actively managed fund invests principally in

Chinese firms and the majority of net assets are
invested in China A Shares, which are stocks in
Chinese companies that are registered in China’s
local markets and can only be traded by the local
Chinese and selected foreign institutional
investors who are allotted Qualified Foreign
Institutional Investors ("QFII") quota.

• The Fund is managed by a team of experienced
equity specialists who are well-acquainted with
the Chinese financial markets.

• The portfolio manager is not tied to the
benchmark in terms of investment selection or
weight.

Performance (basis USD, net of fees)1
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Fund performance net of fees (left-hand scale)

Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)

Benchmark (left-hand scale)

Past performance is not a reliable indicator of future results.
Name of fund UBS (Lux) Investment SICAV - China A

Opportunity (USD)
Share class UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity

(USD) I-A2-acc
ISIN LU1675058645
Bloomberg UBCIA2A LX
Reuters n.a.
Currency of fund / share class USD/USD
Launch date 14.06.2018
Ongoing charges p.a.1 1.17%
Issue/redemption daily
Swing pricing yes
Accounting year end 31 January
Benchmark MSCI China A Onshore (net div. reinv.)
Distribution Reinvestment
Management fee p.a. 0.920%
Flat fee p.a. 1.15%
Minimum investment –
Name of the Management
Company

UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxembourg

Fund domicile Luxembourg
1 as at 14.02.2022

 
Fund Statistics
Net asset value (USD, 28.02.2022) 124.10
Last 12 months (USD) – high 164.01
Last 12 months (USD) – low 123.43
Total fund assets (USD m) 2 533.65
Share class assets (USD m) 515.98

 
in % 1 year 2 years 3 years Ø p.a. 2

years
Ø p.a. 3

years
Portfolio (USD) -23.00 16.64 35.54 8.00 10.67
Benchmark2 -5.28 38.42 49.36 17.65 14.31
The performance shown does not take account of any commissions,
entry or exit charges.
1 These figures refer to the past. If the currency of a financial product, financial service or its costs is

different from your reference currency, the return and/or costs can increase or decrease as a result of
currency fluctuations. Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.

2 Reference Index in currency of share class (without costs)

Name changed on 24.11.2016: from UBS (Lux) Institutional SICAV II - China A Opportunity (USD) to UBS
(Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)

 
in % 09.2021 10.2021 11.2021 12.2021 01.2022 02.2022
Portfolio (USD) 4.51 1.89 -0.93 4.56 -7.97 -1.08
Benchmark 0.04 2.15 0.49 0.75 -8.82 2.75
 
Key Figures

2 years 3 years 5 years

Beta 0.93 0.93 n.a.
Correlation 0.84 0.83 n.a.
Volatility1

– Portfolio 21.29% 20.24% n.a.
–– Benchmark 19.21% 18.08% 19.06%
Tracking error (ex post) 11.65% 11.21% n.a.
Information ratio -0.83% -0.32% n.a.
Sharpe ratio 0.36 0.48 n.a.
Risk free rate 0.24% 0.88% 1.22%
R2 0.70 0.70 n.a.
1 Annualised standard deviation

For more information
Phone: +352-45-12 11
Internet: www.ubs.com/luxembourgfunds 
Contact your client advisor

Portfolio management representatives
Bin Shi
Morris Wu 
Denise Cheung
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Sector exposure (%)
Sectors Portfolio

Consumer Staples 31.36
Health Care 22.20
Financial Services 18.19
Consumer Discretionary 9.39
Communication Services 6.82
Information Technology 4.42
Materials 3.52
Cash 2.84
Real estate 1.03
Industrials 0.23
Energy 0.00
Utility 0.00

10 largest positions (%)
Portfolio

KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1 9.82
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 9.13
CHINA MERCHANTS BANK 'A' CNY1 7.90
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 6.73
PING AN BANK CO LTD A 5.53
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO A 4.98
INNER MONGOLIA YILI IN 'A' CNY1 4.89
PING AN INSURANCE A CNY1 4.76
MIDEA GROUP CO LTD-A 4.61
NETEASE INC 3.95

Benefits
Easy access to investment opportunities provided by a rapidly
growing Chinese economy. Investors gain access to local
Chinese shares, e.g. China A shares.
An experienced portfolio management team, that can
leverage local investment expertise in the Chinese market via
our joint venture UBS SDIC in China

Risks
UBS Opportunity Equity Funds invest in equities and may
therefore be subject to high fluctuations in value. For this
reason, an investment horizon of at least five years and
corresponding risk tolerance and capacity are required. As
these UBS Funds pursue an active management style, each
Fund's performance can deviate substantially from that of it's
reference index. All investments are subject to market
fluctuations. This Fund has specific risks related to Chinese
investments, which can significantly increase given the
specific market and market regulation.

Please note that additional fees (e.g. entry or exit fees) may be charged. Please refer to your financial adviser for more details. Investors should read the Key Investor Information
Document (KIID), Prospectus and any applicable local offering document prior to investing and to get complete information of the risks. Investors are acquiring units or shares in a
fund, and not in a given underlying asset such as building or shares of a company. For a definition of financial terms refer to the glossary available at www.ubs.com/am-glossary.

For marketing and information purposes by UBS. For professional clients / qualified investors only. UBS funds under Luxembourg law. Arrangements for marketing fund units
mentioned in this document may be terminated at the initiative of the management company of the fund(s). Before investing in a product please read the latest prospectus and
key investor information document carefully and thoroughly. Any decision to invest should take into account all the characteristics or objectives of the fund as described in its
prospectus, or similar legal documentation. Investors are acquiring units or shares in a fund, and not in a given underlying asset such as building or shares of a company. The
information and opinions contained in this document have been compiled or arrived at based upon information obtained from sources believed to be reliable and in good faith,
but is not guaranteed as being accurate, nor is it a complete statement or summary of the securities, markets or developments referred to in the document. Members of the UBS
Group may have a position in and may make a purchase and / or sale of any of the securities or other financial instruments mentioned in this document. Units of UBS funds
mentioned herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors and may not be offered, sold or delivered in the United States. The
information mentioned herein is not intended to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments. Past performance is not a
reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units. If whole or
part of the total costs to be paid is different from your reference currency, the costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. Commissions
and costs have a negative impact on the investment and on the expected returns. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference
currency, the return can increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. This information pays no regard to the specific or future investment
objectives, financial or tax situation or particular needs of any specific recipient. Future performance is subject to taxation which depends on the personal situation of each
investor and which may change in the future. The details and opinions contained in this document are provided by UBS without any guarantee or warranty and are for the
recipient's personal use and information purposes only. This document may not be reproduced, redistributed or republished for any purpose without the written permission of
UBS Asset Management Switzerland AG or a local affiliated company. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management. The product described
herein aligns to Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. Information on sustainability-related aspects pursuant
to that regulation can be found on www.ubs.com/funds. The benchmark is the intellectual property of the respective index provider. The fund or the share class is neither
sponsored nor endorsed by the index provider. The fund prospectus or supplemental prospectus contains the full disclaimer. This document contains statements that constitute
“forward-looking statements”, including, but not limited to, statements relating to our future business development. While these forward-looking statements represent our
judgments and future expectations concerning the development of our business, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual developments
and results to differ materially from our expectations. Luxembourg: Prospectuses, key investor information (KIID), the articles of association or the management regulations as
well as annual and semi-annual reports of UBS funds are available in a language required by the local applicable law free of charge from Northern Trust Global Services Limited,
Luxembourg Branch, 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg or from UBS Europe SE, Luxembourg Branch, P.O. Box 2, L-2010 Luxembourg and online at www.ubs.com/funds.
A summary of investor rights in English can be found online at www.ubs.com/funds. More explanations of financial terms can be found at www.ubs.com/am-glossary.
© UBS 2022. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved. 10
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