รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์ สปริง China A Active
(T-ES-CHINA A)
รหัสกองทุน 4413

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิ งหำคม 2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ธนชำต จำกัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
เรี ยน ท่ำนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด กำรกองทุ น ธนชำต จ ำกัด (บลจ.ธนชำต) ใคร่ ข อรำยงำนกำรด ำเนิ น งำนของ
กองทุ น เปิ ดธนชำต อี ส ท์ ส ปริ ง China A Active ส ำหรั บ รอบระยะเวลำระหว่ ำ งวัน ที่ 1 มี น ำคม 2564
ถึง วันที่ 31 สิ งหำคม 2564 ให้ท่ำนผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทรำบดังนี้
นับ จำกวัน ที่ 1 มี น ำคม พ.ศ.2564 ถึ ง วัน ที่ 31 สิ งหำคม พ.ศ.2564 ดัช นี MSCI China A Onshore Net Return
Index ปรับตัวลดลง 3.94% จำก 7336.88 จุดเป็ น 7048.11 ภำยหลังจำกเศรษฐกิจจีนเริ่ มส่ งสัญญำณในกำรชะลอ
ตัวลง และมีภำพรวมและเหตุกำรณ์สำคัญดังนี้
ภำยหลังจำกเศรษฐกิจโลกเริ่ มมีกำรฟื้ นตัวจำกกำรระบำดของไวรัส covid-19 โดยเฉพำะในประเทศที่มี
ส่ ว นร่ ว มหลัก ในกำรผลัก ดัน กำรค้ำ ของโลกอย่ำ งเช่ น จี น และสหรั ฐ อเมริ ก ำ สั ง เกตได้ตัว เลข GDP และ
manufacturing PMI ที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ตลำดหุ ้นทัว่ โลกปรับตัวขึ้นอย่ำงร้อนแรงในช่วงปี ที่ผ่ำนมำ
โดยเฉพำะหุ้ น ในกลุ่ ม consumer discretionary และ semi-conductor ซึ่ งเป็ นผลมำจำกอัต รำกำรบริ โ ภคใน
ประเทศที่มำกขึ้นภำยหลังจำกรัฐบำลในประเทศต่ำงๆได้ปรับลดมำตรกำรณ์ควบคุมกำรแพร่ ระบำดของไวรัส
covid-19 รวมถึงยังมีมำตรกำรณ์ที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้อย่ำงรวดเร็ วจำกทั้งรัฐบำลและธนำคำรที่เป็ น
อีกปัจจัยบวกต่อกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
อย่ำงไรก็ตำม inflation ก็ ยงั เป็ นอี ก ปั จจัย ที่ ต้องจับตำมอง เนื่ องจำกจีน เป็ นประเทศแรกที่ ควบคุมกำร
ระบำดของไวรัส COVID-19 ได้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศผ่ำนกำรฟื้ นตัวอย่ำงเต็มที่มำแล้วในช่วงก่อนหน้ำนี้
โดยตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มสู งขึ้นอย่ำงรวดเร็ วเกินไปก็อำจส่ งผลต่อนโยบำยกำรคลังที่ผ่อนคลำยของธนำคำรกลำง
และกลำยเป็ นอี ก ปั จ จัย หนึ่ งซึ่ งส่ ง ผลกดดัน กำรเติ บ โตของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในประเทศในระยะถัด ไป
นอกจำกนั้นนโยบำยจำกภำครัฐที่เริ่ มให้ควำมสำคัญกับกำรควบคุมบริ ษทั technology ในประเทศมำกขึ้นก็เป็ น
อีกหนึ่งปัจจัยลบที่ตอ้ งจับตำมอง ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลให้เกิดควำมผันผวนในตลำดหุน้ จีนในระยะถัดไป
กองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริ ง China A Active เป็ นกองทุนรวมที่มีนโยบำยลงทุนในกองทุนต่ำงประเทศ
เพียงกองทุนเดียวคือกองทุน UBS Lux Investment China A Opportunity I-A2-acc โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่
ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ สำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนจะเป็ นไปตำมดุลย
พินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน โดยมีกำรปรับสัดส่วนกำรปกป้องค่ำเงินตำมสถำนกำรณ์ตลำด
ท้ำยที่ สุดนี้ บลจ.ธนชำต ขอให้ค ำมัน่ ว่ำบริ ษ ทั จะพิ จำรณำกำรลงทุนอย่ำงรอบคอบ เพื่ อผลประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่ำน

ขอแสดงควำมนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ธนชำต จำกัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
31 พ.ค. 64

28 ก.พ. 64

1 ปี

1

31 ส.ค. 63

3 ปี

1

5 ปี

-

1

10 ปี

-

1

-

ตัง้ แต่
จัดตัง้
1
กองทุน
5 มี.ค. 63

ถึง 31 ส.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64

T-ES-CHINA A
Benchmark
Information Ratio2
ความผันผวนของ

-22.79

-22.87

-11.43

-

-

-

5.02

-2.45

2.63

17.83

-

-

-

24.00

-1.54

-2.17

-2.41

-

-

-

-1.44

24.49

24.08

22.95

-

-

-

23.27

ผลการดาเนินงาน
ผลกำรดำเนินงำน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็ น % ต่อปี
1 ผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงควำมสำมำรถของผูจ้ ดั กำรกองทุน ในกำรสร้ำงผลตอบแทนเมื่อเทียบกับควำมเสี่ ยง
Benchmark ค ำนวณจำก ควรเปรี ยบเที ย บกั บ ตั ว ชี้ วัด ของกองทุ น หลั ก คื อ MSCI China A Onshore (net)
dividend reinvestment ในรู ปสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ
วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ำกับ 0.07 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลำบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่ำนผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถค้นหำรำยละเอียดกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญประจำปี และประชุมวิสำมัญของบริ ษทั
จัด กำรที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่ำ นทำงเว็บ ไซต์ของ บลจ.ธนชำต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลกำรดำเนิ นงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ผูล้ งทุนควรศึกษำข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสำรกำรวัดผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรวัดและนำเสนอผลกำร
ดำเนินงำนของกองทุนรวมของสมำคมบริ ษทั จัดกำรลงทุน
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ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิ งหำคม 2564
ค่ำใช้จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จำนวนเงิน
(พันบำท)

ร้อยละของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (management fee)
41,776.23
0.431%
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน (registrar fee)
5,221.90
0.054%
ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
1,044.38
0.011%
ค่ำที่ปรึ กษำกำรลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
569.66
0.005%
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
48,612.17
0.501%
* รวมอยูใ่ นค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
- ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว
- ค่ ำใช้จ่ำยทั้งหมดไม่ รวมค่ ำ นำยหน้ำซื้ อขำยหลัก ทรั พ ย์ และค่ ำธรรมเนี ย มต่ ำงๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น จำกกำรซื้ อขำย
หลักทรัพย์
- ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไม่รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีตรำสำรหนี้
รายงานข้ อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ของรอบระยะเวลำบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิ งหำคม 2564
รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีกำรทำธุรกรรม
กองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของบริ ษทั
รายชื่ อผู้จัดการกองทุน
ลำดับ
1

ชื่อ – นำมสกุล
นำงสำวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนำ

วันที่เริ่ มบริ หำรกองทุน
12 มิถุนำยน 2562

ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจสอบกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรำยชื่อผูจ้ ดั กำรกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชำต
โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชำต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น
บริ ษทั คู่คำ้ ตรำสำรหนี้

รำยกำรผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

Bank of America
The Bank of Nova Sctia
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเครดิต อะกริ กอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์แบงก์
ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเจพีมอร์แกน เชส
ธนำคำรซิต้ ีแบงก์
ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรดอยซ์แบงก์
ธนำคำรเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรบีเอ็มพี พำรี บำส์
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
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ข้อมูลวิจยั เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในกำรตัดสิ นใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2564
กลุ่มของตรำสำร
มูลค่ำตำมรำคำ
ตลำด
(ก) ตรำสำรภำครัฐไทยและตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ
(ข) ตรำสำรที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้นธนำคำรพำณิ ชย์ หรื อบริ ษทั 411,844,893.39
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่ำย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอำวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ ำ
ประกัน
(ค) ตรำสำรที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผู ้
รับรอง ผูร้ ับอำวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ ำประกัน

%NAV
5.28%

-

(ง) ตรำสำรที่มีบริ ษทั ที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่ำ
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอำวัล ผูส้ ลัก
หลัง หรื อผูค้ ้ ำประกัน
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดกำรคำดว่ำจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่ าเชื่อถื อ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ
กาหนด

จานวนหน่ วย
มูล ค่ าตาม
ร้อยละของ มูล ค่ าตาม ร้อยละของ
(พันหน่ วย)/ ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม มูล ค่ า
มูล ค่ าหน้ าตั๋ว ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ ทรัพย์สินสุ ทธิ
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

7,307,546.67

100.00

7,307,546.67

93.61

หน่ วยลงทุน

7,307,546.67

100.00

7,307,546.67

93.61

7,307,546.67

100.00

7,307,546.67

93.61

7,307,546.67

100.00

7,307,546.67
411,844.89

93.61
5.28

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่ งทุน
UBCIA2A
เงินฝากธนาคาร

UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc

1,832.97

ประเภทออมทรัพย์

411,842.89

5.28

Baa1*

400,371.10

400,503.34

5.13

Aa2*

11,752.64

11,339.55

0.15

2.00

0.00

2.00
133,277.88
133,277.88

0.00
1.70
1.70

สินทรัพย์อื่นและหนีส้ ินอื่น

(46,772.70)

(0.59)

สินทรัพย์อื่น
หนีส้ ินอื่น

0.00
(46,772.70)

0.00
(0.59)

7,805,896.75

100.00

BAY - S/A

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

BANK DEPOSIT-USD

BANK DEPOSIT-USD

AAA* F1+(tha)* BBB+*

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่ วงหน้ า
สัญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า

AAA* F1+(tha)* BBB+*

Baa1*

2.00

รวมทั้งสิ้น

7,307,546.67

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คูส่ ญั ญา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

อันดับความน่าเชือ่ ถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

AAAAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

AA+*
AAAA+*
AA+*
AA-

BBB+*

Baa1*

BBB+*
BBB+*

Baa1*
Baa1*

* อันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตรำสำร
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วัตถุประสงค์

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กาไร/ขาดทุน (บาท)

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

8,628,220.34
12,320,847.46
63,816,386.44
25,235,472.20
6,620,598.31
11,615,677.97
5,040,677.97

0.11%
0.16%
0.82%
0.32%
0.08%
0.15%
0.06%

8,628,220.34
12,320,847.46
63,816,386.44
25,235,472.20
6,620,598.31
11,615,677.97
5,040,677.97

อันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ ส
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง
ควำมหมำยของเรทติ้ง
เรสติ้ง
(ประเทศไทย)
AAA
AAA (tha)
ควำมน่ำเชื่อถือสูงที่สุด และมีควำมเสี่ ยงต่ำสุด
กลุ่มตรำสำรหนี้
ระดับน่ำลงทุน
AA
AA (tha)
ควำมน่ำเชื่อถือสูงมำก และมีควำมเสี่ ยงต่ำมำก
(Investment Grade
A
A (tha)
ควำมน่ำเชื่อถือสูง และมีควำมเสี่ ยงต่ำ
Bonds)
BBB
BBB (tha)
ควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำระดับปำนกลำง
กลุ่มตรำสำรหนี้
ระดับเก็งกำไร
B
B (tha)
ควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่ำมำก
(Speculative Grade
C
CCC, CC, C (tha) ควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่ำมำกที่สุด และเริ่ มมี
Bonds)
ควำมเสี่ ยงต่อกำรผิดนัดชำระหนี้
D
DDD, DD, D (tha) อยูใ่ นภำวะที่ผิดนัดชำระหนี้
หมำยเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สัญญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ำยอันดับเครดิต
ข้ำงต้น เพื่อใช้ขยำยขอบเขตของคุณภำพเครดิตที่นิยำมเอำไว้มำกกว่ำเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่ำเล็กน้อย (-)
ตำมลำดับ สำหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถำบันจัดอันดับเครดิตนำนำชำติ จึงมีคำว่ำ (tha) ต่อท้ำยเพื่อแสดงถึงกำร
ให้อนั ดับเครดิตตำมมำตรวัดภำยในประเทศไทย
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Description

Standard and
Poor’s
Longterm

Moody’s

Short- Longterm term

Shortterm

FITCH Ratings
Longterm

Shortterm

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

AAA

Aaa

AAA

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

AA+
AA
AA-

Aa1
Aa2
A1+
Aa3
A1
A1
A2
A2
A3
A3

AA+
AA
AA-

Strong capacity for payment of financial commitments - A+
it may, nevertheless, be vulnerable to changes in
A
economic cycle or circumstances
AAdequate capacity for payment of financial
BBB+
commitments - economic cycle and circumstances are, BBB
nevertheless, more likely to impair this capacity
BBB-

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBB-

Speculative Grade
This group involves speculative elements – capacity for BB+
continued payment of commitments is contingent upon a BB
sustained business and economic environment
BBB+
B
B-

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

High default risk - debtor’s capacity for meeting
commitments may be troublesome

CCC+
CCC
CCC-

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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B
C
D

ข้ อมูลทีล่ งทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่ าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์ สปริง China A Active
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3JTLT
6#40QQPSUVOJUZ&RVJUZ'VOETJOWFTUJOFRVJUJFTBOENBZ
UIFSFGPSFCFTVCKFDUUPIJHIŗVDUVBUJPOTJOWBMVF'PSUIJT
SFBTPO BOJOWFTUNFOUIPSJ[POPGBUMFBTUŖWFZFBSTBOE
DPSSFTQPOEJOHSJTLUPMFSBODFBOEDBQBDJUZBSFSFRVJSFE"T
UIFTF6#4'VOETQVSTVFBOBDUJWFNBOBHFNFOUTUZMF FBDI
'VOETQFSGPSNBODFDBOEFWJBUFTVCTUBOUJBMMZGSPNUIBUPGJUT
SFGFSFODFJOEFY"MMJOWFTUNFOUTBSFTVCKFDUUPNBSLFU
ŗVDUVBUJPOT5IJT'VOEIBTTQFDJŖDSJTLTSFMBUFEUP$IJOFTF
JOWFTUNFOUT XIJDIDBOTJHOJŖDBOUMZJODSFBTFHJWFOUIF
TQFDJŖDNBSLFUBOENBSLFUSFHVMBUJPO

'PSNBSLFUJOHBOEJOGPSNBUJPOQVSQPTFTCZ6#4'PSQSPGFTTJPOBMDMJFOUTRVBMJŖFEJOWFTUPSTPOMZ6#4GVOETVOEFS-VYFNCPVSHMBX"SSBOHFNFOUTGPSNBSLFUJOHGVOEVOJUT
NFOUJPOFEJOUIJTEPDVNFOUNBZCFUFSNJOBUFEBUUIFJOJUJBUJWFPGUIFNBOBHFNFOUDPNQBOZPGUIFGVOE T #FGPSFJOWFTUJOHJOBQSPEVDUQMFBTFSFBEUIFMBUFTUQSPTQFDUVTBOE
LFZJOWFTUPSJOGPSNBUJPOEPDVNFOUDBSFGVMMZBOEUIPSPVHIMZ5IFGVOEEPDVNFOUBUJPOJTBWBJMBCMFGSFFPGDIBSHFJO&OHMJTIBOE XIFSFSFMFWBOU JOPOFPGUIFMPDBMMBOHVBHF T
XIFSFUIFGVOEJTSFHJTUFSFE5IFJOGPSNBUJPOBOEPQJOJPOTDPOUBJOFEJOUIJTEPDVNFOUIBWFCFFODPNQJMFEPSBSSJWFEBUCBTFEVQPOJOGPSNBUJPOPCUBJOFEGSPNTPVSDFTCFMJFWFE
UPCFSFMJBCMFBOEJOHPPEGBJUI CVUJTOPUHVBSBOUFFEBTCFJOHBDDVSBUF OPSJTJUBDPNQMFUFTUBUFNFOUPSTVNNBSZPGUIFTFDVSJUJFT NBSLFUTPSEFWFMPQNFOUTSFGFSSFEUPJOUIF
EPDVNFOU.FNCFSTPGUIF6#4(SPVQNBZIBWFBQPTJUJPOJOBOENBZNBLFBQVSDIBTFBOEPSTBMFPGBOZPGUIFTFDVSJUJFTPSPUIFSŖOBODJBMJOTUSVNFOUTNFOUJPOFEJOUIJT
EPDVNFOU6OJUTPG6#4GVOETNFOUJPOFEIFSFJONBZOPUCFFMJHJCMFGPSTBMFJOBMMKVSJTEJDUJPOTPSUPDFSUBJODBUFHPSJFTPGJOWFTUPSTBOENBZOPUCFPšFSFE TPMEPSEFMJWFSFEJO
UIF6OJUFE4UBUFT5IFJOGPSNBUJPONFOUJPOFEIFSFJOJTOPUJOUFOEFEUPCFDPOTUSVFEBTBTPMJDJUBUJPOPSBOPšFSUPCVZPSTFMMBOZTFDVSJUJFTPSSFMBUFEŖOBODJBMJOTUSVNFOUT1BTU
QFSGPSNBODF JT OPU B SFMJBCMF JOEJDBUPS PG GVUVSF SFTVMUT 5IF QFSGPSNBODF TIPXO EPFT OPU UBLF BDDPVOU PG BOZ DPNNJTTJPOT BOE DPTUT DIBSHFE XIFO TVCTDSJCJOH UP BOE
SFEFFNJOH VOJUT $PNNJTTJPOT BOE DPTUT IBWF B OFHBUJWF JNQBDU PO QFSGPSNBODF *G UIF DVSSFODZ PG B ŖOBODJBM QSPEVDU PS ŖOBODJBM TFSWJDF JT EJšFSFOU GSPN ZPVS SFGFSFODF
DVSSFODZ UIFSFUVSODBOJODSFBTFPSEFDSFBTFBTBSFTVMUPGDVSSFODZŗVDUVBUJPOT5IJTJOGPSNBUJPOQBZTOPSFHBSEUPUIFTQFDJŖDPSGVUVSFJOWFTUNFOUPCKFDUJWFT ŖOBODJBMPSUBY
TJUVBUJPOPSQBSUJDVMBSOFFETPGBOZTQFDJŖDSFDJQJFOU5IFEFUBJMTBOEPQJOJPOTDPOUBJOFEJOUIJTEPDVNFOUBSFQSPWJEFECZ6#4XJUIPVUBOZHVBSBOUFFPSXBSSBOUZBOEBSFGPSUIF
SFDJQJFOUTQFSTPOBMVTFBOEJOGPSNBUJPOQVSQPTFTPOMZ5IJTEPDVNFOUNBZOPUCFSFQSPEVDFE SFEJTUSJCVUFEPSSFQVCMJTIFEGPSBOZQVSQPTFXJUIPVUUIFXSJUUFOQFSNJTTJPOPG
6#4"TTFU.BOBHFNFOU4XJU[FSMBOE"(PSBMPDBMBGŖMJBUFEDPNQBOZ4PVSDFGPSBMMEBUBBOEDIBSUT JGOPUJOEJDBUFEPUIFSXJTF 6#4"TTFU.BOBHFNFOU5IFQSPEVDUEFTDSJCFE
IFSFJO BMJHOT UP "SUJDMF  PG 3FHVMBUJPO &6   5IJT EPDVNFOU DPOUBJOT TUBUFNFOUT UIBU DPOTUJUVUF ÃGPSXBSEMPPLJOH TUBUFNFOUTÄ  JODMVEJOH  CVU OPU MJNJUFE UP
TUBUFNFOUTSFMBUJOHUPPVSGVUVSFCVTJOFTTEFWFMPQNFOU8IJMFUIFTFGPSXBSEMPPLJOHTUBUFNFOUTSFQSFTFOUPVSKVEHNFOUTBOEGVUVSFFYQFDUBUJPOTDPODFSOJOHUIFEFWFMPQNFOU
PG PVS CVTJOFTT  B OVNCFS PG SJTLT  VODFSUBJOUJFT BOE PUIFS JNQPSUBOU GBDUPST DPVME DBVTF BDUVBM EFWFMPQNFOUT BOE SFTVMUT UP EJšFS NBUFSJBMMZ GSPN PVS FYQFDUBUJPOT
-VYFNCPVSH1SPTQFDUVTFT LFZJOWFTUPSJOGPSNBUJPO ,**% UIFBSUJDMFTPGBTTPDJBUJPOPSUIFNBOBHFNFOUSFHVMBUJPOTBTXFMMBTBOOVBMBOETFNJBOOVBMSFQPSUTPG6#4GVOET
BSF BWBJMBCMF JO B MBOHVBHF SFRVJSFE CZ UIF MPDBM BQQMJDBCMF MBX GSFF PG DIBSHF GSPN /PSUIFSO 5SVTU (MPCBM 4FSWJDFT -JNJUFE  -VYFNCPVSH #SBODI    SVF -PV )FNNFS  -
4FOOJOHFSCFSHPSGSPN6#4&VSPQF4& -VYFNCPVSH#SBODI 10#PY --VYFNCPVSHBOEPOMJOFBUXXXVCTDPNGVOET"TVNNBSZPGJOWFTUPSSJHIUTJO&OHMJTIDBOCF
GPVOEPOMJOFBUXXXVCTDPNGVOET.PSFFYQMBOBUJPOTPGŖOBODJBMUFSNTDBOCFGPVOEBUVCTDPNBNHMPTTBSZ
h6#45IFLFZTZNCPMBOE6#4BSFBNPOHUIFSFHJTUFSFEBOEVOSFHJTUFSFEUSBEFNBSLTPG6#4"MMSJHIUTSFTFSWFE

Ð

]

1MFBTFOPUFUIBUBEEJUJPOBMGFFT FHFOUSZPSFYJUGFFT NBZCFDIBSHFE1MFBTFSFGFSUPZPVSŖOBODJBMBEWJTFSGPSNPSFEFUBJMT*OWFTUPSTTIPVMESFBEUIF,FZ*OWFTUPS*OGPSNBUJPO
%PDVNFOU ,**% 1SPTQFDUVTBOEBOZBQQMJDBCMFMPDBMPšFSJOHEPDVNFOUQSJPSUPJOWFTUJOH'PSBEFŖOJUJPOPGŖOBODJBMUFSNTSFGFSUPUIFHMPTTBSZBWBJMBCMFBUXXXVCTDPNBN
HMPTTBSZ

