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1. นโยบำยกำรลงทนุ : 

 
1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมลงทนุ 

 
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux)  
IS - China A Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A2-acc ซึ่ งเป็น Class ที่ เสนอขาย 
ผูล้งทุนสถาบนั ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน กองทนุหลกัมีนโยบายลงทนุท่ีมุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทนุในตราสารทนุของบรษิัทที่
มีภูมิล าเนา หรือมีธุรกิจหลกัอยู่ในประเทศจีน จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ด าเนินงานตาม
ระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment) กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS Fund 
Management (Luxembourg) S.A.,และลงทนุในรูปสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds 
หรือลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศได ้หรือเปล่ียนกลบัมาเป็น Feeder Fund ได ้โดยไม่
ท าใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ โดยขึน้กบั
สถานการณต์ลาด และตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ผู้
ถือหน่วยลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงการลงทนุดงักล่าว 
 
ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลกัจะอยู่ในรูปของเงินดอลลารส์หรฐั โดยกองทุนอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดลุย
พินิจของผูจ้ดัการกองทนุ  
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(efficient portfolio management (EPM)) ได ้รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้
แฝง (Structured Note) นอกจากนี ้การลงทนุทัง้ในและต่างประเทศอาจมีการลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี ้ที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) และหลกัทรพัยท์ี่มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) 

 
1.2 นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทุนหลัก เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุน , หุ้นสหกรณ์, participation shares, 
participation certificates และใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัทท่ีมีภมูิล าเนา หรือมีธุรกิจหลกัอยู่
ในประเทศจีนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุ  

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 
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โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น A share ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาด
หลกัทรพัยเ์สินเจิน้ โดยลงทนุในสกลุเงินหยวน 
 
มูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุนอย่างนอ้ยรอ้ยละ 51จะตอ้งลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนและเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือมีการซือ้ขายในตลาดที่มีการก ากับดูแลตามนิยามของ  Directive 
2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 
 
นอกจากนี ้กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพื่อป้องกันความเส่ียง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 

 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถเขา้ถงึขอ้มลูกองทนุหลกัเพื่อศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ https://www.ubs.com/funds  
 

2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
 

2.1 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม มุ่งหวงัใหผ้ลการด าเนินงานเคล่ือนไหวตามกองทุน
หลกั (passive management) 

 
2.2 กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทนุหลกั) มีกลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชิงรุก (Active) 

 
 
 
 
 
▪ นกัลงทนุท่ีตอ้งการกระจายการความเส่ียงในการลงทนุไปยงัต่างประเทศ โดยสามารถลงทนุระยะยาวและยอมรบัความ

เส่ียงของการลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นทั่วโลก ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  และความผันผวนของการ
เปล่ียนแปลงของมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศ (กองทนุหลกั) ได ้
 

▪ นกัลงทุนที่ตอ้งการลงทุนเพื่อน าไปลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เนื่องจากการลงทนุในหน่วยลงทนุเพื่อการออม
จะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี เมื่อลงทนุแลว้ตอ้งถือหน่วยลงทนุไวไ้ม่นอ้ยกว่า 10 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีซือ้หน่วยลงทนุ 

 

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ นกัลงทนุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล ้

 
▪ นกัลงทนุท่ีไม่สามารถรบัความผนัผวนของเงินลงทนุและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวได ้หรือรกัษาเงินตน้

ใหอ้ยู่ครบ 
 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 
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▪ นกัลงทนุท่ีไม่สามารถลงทนุระยะยาว 10 ปีได ้เนื่องจากการถือหน่วยลงทนุเพื่อการออมเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์าง
ภาษีจะตอ้งถือหน่วยลงทนุครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำเตือนทีส่ ำคญั 
 
1. กองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ China A เพื่อการออม นีม้ิใช่กองทนุคุม้ครองเงินตน้ ผูล้งทนุจึงมคีวามเส่ียงของเงิน

ตน้จากการลงทนุ 
 

2. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ China A เพื่อการออม อาจจะเขา้ลงทุนในกองทุนหลกัในรูปสกุลเงินดอลลารส์หรฐั 
และอาจจะเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียงในอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ทัง้นี ้เนื่องจากกองทุนไม่ไดป้้องกันความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวนผูล้งทนุอาจจะขาดทุนหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/ หรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงิน
ลงทนุเริ่มแรกได ้  

 
3. กองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ China A เพื่อการออม และกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุน

หลัก) อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management (EPM)) กองทนุจึงมีความเส่ียงมากกวา่กองทนุรวมอื่นจึงเหมาะสมกบัผูล้งทนุท่ีตอ้งการผลตอบแทน
สงูและสามารถรบัความเส่ียงไดส้งูกว่าผูล้งทนุทั่วไป  ผูล้งทุนจึงควรลงทุนในกองทนุรวมเมื่อมีความเขา้ใจในความ
เส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และผูล้งทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณ์
การลงทนุวตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

 
4. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงท าให้

กองทุนนี ้มีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้งทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนสงู และสามารถรบั
ความเส่ียงไดส้งูกว่าผูล้งทนุทั่วไป        

 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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5. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม ลงทนุกระจุกตวัอยู่ในประเทศจีน ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย    

 
6. การลงทุนทั้งในและต่างประเทศสามารถลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งตราสาร non- investment grade / unrated / unlisted 

ดงันัน้ ผูล้งทนุอาจมีความเส่ียงที่สงูขึน้มากกว่ากองทนุรวมทั่วไป เช่น ความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผูอ้อก
ตราสารหรือความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นตน้      
 

7. กองทุนหลกัมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวนัที่ส่งค าสั่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
หลกัไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอื่นใดออกจากกองทุนหลักที่มีมูลค่าเกินกว่า   รอ้ยละ 10 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั  
ในกรณีนีก้องทุนหลักจะทยอยรบัค าสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอน
ตามสัดส่วนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดส่้งค าสั่งมาโดยค าสั่งดงักล่าวจะไดร้บัสิทธิในการจดัสรรก่อนส าหรบัรายการไถ่
ถอนและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีเหลือจากวนัท่ีไดท้ ารายการซึ่งปกติจะไม่เกิน 20 วนัท าการ 
 

8. เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฏเกณฑข์องกองทุนหลัก บริษัทจดัการอาจน าส่งขอ้มลูของผูถื้อหน่ วยลงทุนนี ้
(รวมถึงผูเ้คยถือหน่วยลงทุนนี)้ ไปยงักองทุนหลัก(รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง) และหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งทัง้ในและ
ต่างประเทศในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองหน่วยกองทุน (ทั้งทางตรงและทางออ้ม) มากกว่า 
10% ของหน่วยกองทุน หรือ ตามค าขอ/เกณฑข์องกองทุนหลัก รวมถึงการขอขอ้มลูเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยและ/
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทนุท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี ้
บริษัทจดัการอาจจะระงบัหรือหยุดใหบ้ริการและด าเนินการใหม้ีการขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่
ไม่ให้ความร่วมมือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนที่เข้าเกณฑ์ตอ้งห้ามตามข้อก าหนดของกองทุนหลักในการด าเนินการ
ดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด ทัง้นี ้ใหถื้อว่า บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไดร้บัความ
ยินยอมจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ในการใหข้อ้มลูดงักล่าว  
 

9. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัสิทธิประโยชนท์างภาษี ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ท่ีระบไุวใ้นคู่มือการลงทนุในกองทุน
รวมเพื่อการออม หากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการลงทุนและจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ไดร้บั พรอ้มเงินเพิ่ม
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรษัฎากร 

 
10. ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกนัได ้

 

11. ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
เท่านัน้ (ไม่สามารถสบัเปล่ียนระหว่างหน่วยลงทุนเขา้หรือออกจากกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ) ซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลงั  
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12. บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชนก์บั  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแด นของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาหรือที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรือผูถื้อ Green Card ที่ออกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว        

3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4)  ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รบัช าระเงิน

เก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทุนที่ใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว       

5)  กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1 - 4       
 บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ส าหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
 

13. ในกรณีที่บรษิัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศหรือหน่วยงานของรฐัต่างประเทศหรือมีความ
จ าเป็นตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ ผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยินยอมใหสิ้ทธิแก่บรษิัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พันธสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของผูถื้อหน่วย
ลงทุน การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอค ายินยอมขอ้มลู และเอกสารเพิ่มเติม
จากผูถื้อหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือ
กฎหมายของรฐัต่างประเทศ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 
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ปัจจัยควำมเส่ียงทีส่ ำคัญ 

ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ  สูง 

< 5% 5 – 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration risk) 
การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรวม 
ต ่ำ สูง 

< 10% 10% – 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบคุคลอื่นท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสารหรือสญัญานัน้ 
รายใดรายหน่ึงมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน 
ทัง้นี ้ การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้
1.  ตราสารหนีภ้าครฐัไทย  
2.  ตราสารภาครฐัต่างประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 
3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (High Sector 
Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Consumer Discretionary และ Health Care 

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไม่รวมถงึการลงทนุในตราสารที่ผูอ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในประเทศจีน 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน fx 
ต ่ำ        สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางส่วน ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 
หมายเหต:ุ กองทนุมีการป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนคดิเป็น 50-100% ของเงินลงทนุใน
ต่างประเทศ 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่  www.thanachartfundeastspring.com 

http://www.thanachartfund.com/
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ช่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก: 

ชื่อทรัพยส์นิ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารทนุ : UBS (Lux) IS - China A Opportunity 

(USD) I-A2-acc (UBCIA2A)                                                                                                                          

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ 

- 
 

รวมทัง้สิน้ 
 

% ของ NAV 

91.21% 

91.21% 

 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564  ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 
 
 
 

http://www.thanachartfund.com/
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 
 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
 
    

สงูสดุไม่เกิน สงูสดุไม่เกิน 0.134
ผูดู้แผลประโยชน์
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 2.1  

สูงสุดไม่เกิน 1.2  

ผู้ดูแลผลประโยชน์

v

v

vv

v

สูงสุดไม่เกิน  .1  สูงสุดไม่เกิน  .21 

สูงสุดไม่เกิน  .   

 
 
*ขอ้มลู : ณ  3 พ.ย 2563 – 2 พ.ย 2564 
**ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถา้ม)ี 
หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมยอ้นหลงั 3 ปี ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม :  

1. รอ้ยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี ้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแล

ผลประโยชน ์นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์กองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นค่าใชจ้่ายที่ประมาณการได ้
3. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทน

เนื่องจากการที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการใหเ้งินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุ 

 
 
 

http://www.thanachartfundeastspring.com/
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 
 

รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร (%) อัตรำเกบ็จริง  
(รวม VAT)(%) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee)  1.50% ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN)3 1.50% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT)3 มี 214 บาทต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ (ถา้มี) 
ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
1. บริษัทจดัการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้งทนุไม่

เท่ากัน  โดยบริษัทจดัการจะขอยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรบัผูล้งทนุประเภทสถาบนัที่เปิดบญัชีซือ้
ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูล้งทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 ผูล้งทุนสถาบันที่จดัตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ  

2. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : 
2.1 กรณีสบัเปล่ียน SSF ภายในบลจ.ธนชาต : ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน 
2.2 กรณีสบัเปล่ียน SSF ไปยงับลจ.อื่น : เรียกเก็บ 214 บาทต่อรายการ 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีส่ ำคัญของกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย อตัรารอ้ยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) รอ้ยละ 0.92 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Entry charge) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Exit charge) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Expenses) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการ
ได ้(Ongoing charge) 

รอ้ยละ 1.17 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
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ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* T-ES-ChinaA-SSF จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 3 พ.ย. 2563

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 

 
1. ตัวชีว้ัดทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน:  

คือ ควรเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดัของกองทุนหลกั คือ MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment 
ในรูปสกุลเงินดอลลารส์หรฐั ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค  านวณ
ผลตอบแทน 

 

2. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ  -31.04%* 
* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทุนจนถงึวนัท่ีรายงาน 
 

3. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 24.62% ต่อปี* 
* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 

 

4. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Greater China Equity 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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ผ การด าเน  นงานย อนห  ง (%) 30   นวาคม 2564 

 
ต   งแตต่ น ี 3 เด อน Percentile 6 เด อน Percentile 1  ี Percentile 3  ี Percentile 5  ี Percentile 10  ี Percentile   ดต   งกองทนุ 

                -14.53 3.64 5th -11.10 50th -14.53 75th - - - - - - -7.03 

             17.07 1.27 50th 2.80 5th 17.07 5th - - - - - - 20.06 

             2 5.25 2.83 25th -1.30 5th 5.25 5th - - - - - - 12.86 

                             22.89 16.59 75th 22.78 50th 22.89 50th - - - - - - 21.86 

                          20.55 14.68 25th 19.81 5th 20.55 25th - - - - - - 20.45 

                         2 21.34 14.58 25th 19.89 5th 21.34 25th - - - - - - 20.92 

ผลการด าเนนิงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ดชันีมาตรฐาน MSCI China A Onshore NR THB 

 

ดชันีมาตรฐาน 2 MSCI China A Onshore NR USD 

ข อม  เ รยี เทยี ผ การด าเน  นงานแ  เ อร  เ  นต  ท   31   นวาคม 2564 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

Greater China Equity 

5th Percentile 3.60 -3.27 2.72 20.56 12.86 9.23 14.07 20.16 19.73 16.17 15.66 14.80 

25th Percentile 1.53 -7.24 -1.16 15.69 9.17 7.37 15.18 22.36 22.22 17.43 16.41 15.85 

50th Percentile -4.95 -16.36 -14.49 10.80 5.62 5.20 16.54 24.89 23.31 18.13 17.06 18.49 

75th Percentile -6.63 -23.41 -22.83 -3.12 -2.05 -0.26 18.05 28.36 24.38 19.13 17.98 19.17 

95th Percentile -8.91 -26.64 -26.53 -7.34 -5.87 -1.66 32.12 35.13 34.63 21.84 19.19 22.08 

ข อตก งแ  เง อ่น ขของข อม  เ รยี เทยี ผ การด าเน  นงานแ  เ อร เ  นต   ท   (Peer Percentile) 
1.                                                                             

2.                                      www.aimc.or.th 

3.                                                                                                                                                                 
                                                                        (Percentiles)                                                               100                          

                                             (                                  (Standard deviation)                                            
  - 5th Percentile                 5 - 25th Percentile                 25 - 50th Percentile                 50 

- 75th Percentile                 75 - 95th Percentile                 95   
 

4.                                                            

 

5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.thanachartfundeastspring.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ทีh่ttps://www.ubs.com/funds 

 
ที่มา : FACTSHEET Data as of 31/1/ 2022 
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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
วันทีจ่ดทะเบียน 3 พฤศจกิายน 2563 
อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 
ซือ้และขำยคนืหน่วย
ลงทนุ 
 

การซือ้หน่วยลงทนุ : 
- วนัท าการซือ้หน่วยลงทนุ : ทกุวนัท าการ ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15.30 น. 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 1 บาท 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท 

การขายคืนหน่วยลงทนุ : 
- วนัท าการขายคืนหน่วยลงทนุ : ทกุวนัท าการ ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15.30 น. 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : 1 บาท 
- มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  : ไม่ก าหนด 
- จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 
- ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันท าการ1ถัดจากวันค านวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(รบัเงิน T+4) 

   หมายเหต ุ: 
   1 มิใหน้บัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของ

ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศ
ที่มีลกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการ
กองทนุรวม 

กำรรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิ (AR) 

ไม่มี 

 คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน 

ชื่อ 
ดร.ธีรนชุ ธรรมภิมขุวฒันา 
นายกาย ศิรพิรรณพร 
นางสาวนนัทนชั กิตเิฉลิมเกียรติ  

ต าแหน่ง/บรหิารจดัการดา้น 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

     ผูจ้ดัการกองทนุ 
     ผูจ้ดัการกองทนุ 

วนัท่ีเริ่มบรหิารกองทนุนี ้
3/11/2563 
1/7/2564 
16/8/2564 

อัตรำส่วนหมนุเวียน 
กำรลงทนุของกองทุน 
(PTR) 

0.00 เทา่ 

ผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซือ้คนื 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

http://www.thanachartfund.com/
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หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถา้ม)ี 
 

ติดต่อสอบถำม 
รับหนังสอืชีช้วน 
ร้องเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่  :  เลขที่ 902 – 908 ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขที่ 944  
             ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 
Website : www.thanachartfundeastspring.com   
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 

อนุญำตให้ผู้ทีมี่
สัญชำติ US ลงทุน  

ไม่อนญุาตใหผู้ท้ี่มีสญัชาติ US ลงทนุ 

ธุรกรรมทีอ่ำจ
ก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้
ทำงผลปรโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

▪   การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความ
เส่ียงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪   ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
▪   การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั วนัที่ 
30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลู
ดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thanachartfund.com/
mailto:mailus@thanachartfund.com
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รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity 
 

ชื่อกองทนุหลกั กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity 
Class I-A2-acc 
ISIN Code LU1675058645 
Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity 
วนัจดัตัง้กองทนุ  
(Inception Date) 

23 พฤศจิกายน 2560 
 

สกลุเงินฐาน  
(base currency) 

USD 
 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 
 

MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg: 
MBCN1A Index) 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบาย
การลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กองทุ น  UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็ น กอ งทุ น ที่ มุ่ งห า
ผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุน , หุ้นสหกรณ์ , participation 
shares, participation certificates และใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื ้อ
หลกัทรพัยข์องบรษิัทที่มีภูมิล  าเนา หรือมีธุรกิจหลกัอยู่ในประเทศจีนไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น A share ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยเ์ซี่ยงไฮ ้และตลาดหลกัทรพัยเ์สินเจิน้ โดยลงทุนในสกลุเงิน
หยวน 
 
มลูค่าทรพัยส์ินของกองทุนอย่างนอ้ยรอ้ยละ 51 จะตอ้งลงทนุในตราสารทุน
ที่ ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที่จด
ทะเบียนหรือมีการซื ้อขายในตลาดที่มีการก ากับดูแลตามนิยามของ 
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council 
of 21 April 2004 
 
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) 

อายกุองทนุ ไม่ก าหนด 

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี 

วนัท าการซือ้ขายหน่วย ทกุวนัท าการ 
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ลงทนุ 
Website https://www.ubs.com/funds 

บรษิัทจดัการกองทนุ 
(Management Company) 

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 
R.C.S. Luxembourg B 154.210 

ผูร้กัษาทรพัยส์ินของกองทุน 
(Custodian Bank) 

Northern Trust Global Services SE, 
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg. 

ผูต้รวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

PricewaterhouseCoopers,  
Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg. 

 
ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity 

เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม มุ่งเนน้ลงทุนใน กองทุน UBS (Lux) IS - China A 
Opportunity ซึ่งเป็นกองทุนหลกั ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆของ  กองทุน UBS 
(Lux) IS - China A Opportunity ดงัต่อไปนี ้
 
1. ควำมเสี่ยงท่ัวไปเก่ียวกับกำรลงทุนในกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity 

เนื่องจากกองทุนหลกัในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทนุที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทนุในตราสารทนุ, 
หุ้นสหกรณ์ , participation shares, participation certificates และใบส าคัญ แสดงสิท ธิ์ ในการซื ้อ
หลกัทรพัยข์องบริษัทที่มีภูมิล  าเนาหรือประกอบกิจการหลกัอยู่ในประเทศจีน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของ
มลูค่าทรพัยส์ิน ซึ่งหลกัทรพัยด์ังกล่าวอาจมีความผันผวน / การเปลี่ยนแปลงของราคาอนัเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัทางการเมือง สงัคม อุตสาหกรรม ตลาดทุน 
ราคาสินคา้โภคภณัฑ ์อตัราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงและผลประกอบการของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์
ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทนั้นๆ การคาดการณข์องนักลงทุน การกระจุกตวัในการลงทุนหลกัทรพัยใ์ดๆ 
หรือกลุม่หลกัทรพัยใ์ดๆ ขนาดของบรษิัท ฯลฯ   รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุหลกัลงทนุอยู่ ซึ่ง
อาจมีผลใหร้าคาหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนซึ่งเป็นหลกัทรพัยใ์นกองทุนหลกั ใหผ้ลตอบแทนการลงทุนที่ต ่ากว่า 
(Underperform)หรือผันผวนกว่า หลักทรพัยอ์ื่นที่ไม่ไดเ้ข้าลงทุน หรืออาจมีสภาพคล่องในการซือ้ขาย
เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปรกติ 

 
2. ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของรำคำตลำด (Market Risk) 

มลูค่าของทรพัยส์ินในกองทุนหลกัไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัหลายอย่าง รวมทั้งความเชื่อมั่นของนกัลงทุน
ในตลาดหลกัทรพัยท์ี่หลกัทรพัยใ์นกองทนุซือ้ขาย 
 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้(Default หรือ Credit Risk) 
เนื่องจากกองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารหนีห้รือท าสญัญากับคู่สญัญา กองทุนหลกัจึงมีความเสี่ยง
จากการที่ลูกหนีห้รือคู่สัญญาจะผิดนัดช าระในตราสารหนี ้หรือสัญญาที่ถือครองอยู่ ท าให้กองทุนอาจ
ขาดทนุจากการลงทนุได ้
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4. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 

กองทุนหลกัอาจไม่สามารถหาผูซ้ือ้ทรพัยส์ินส าหรบัหลกัทรพัยท์ี่กองทุนหลกัตอ้งการจะขายซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการช าระค่าไถ่ถอนของกองทุน และในกรณีที่กองทุนหลกัขายหลกัทรพัยเ์พื่อ
ช าระค่าไถ่ถอนตามค าสั่งของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม ไม่ได ้ผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ China A เพื่อการออม อาจไม่ไดร้บัเงินค่าไถ่ถอนตามเวลาที่ก าหนด 

 
5. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจท าใหผ้ลตอบแทนกองทุนหลักเพิ่มขึน้หรือลดลงจากที่นักลงทุน
คาดหวงัจากกองทุน กลยุทธก์ารลงทุนที่ใชส้  าหรบัการป้องกันความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน (ถา้มี)อาจ
ไม่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการใชต้ราสารอนุพนัธท์ี่ใชป้้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากกองทนุหลกัมีการลงทนุในหลกัทรพัยส์กลุเงินต่างประเทศ และมีการลงทุนในสกลุเงินหยวน
ของประเทศจีนเป็นหลกั โดยกองทุนหลกัอาจจะไม่ไดม้ีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือ
การป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ จึงท าใหร้าคาและมลูค่ากองทนุหลกั
อาจมีความผนัผวนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ผนัผวนได ้

 
6. ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี (Taxation Risk) 

การเปลี่ยนแปลงทางภาษีของประเทศที่กองทุนหลกัเขา้ลงทนุ โดยเฉพาะในประเทศจีนหรือในประเทศของ
กองทนุหลกัเอง อาจมีผลต่อราคาและรายไดส้ทุธิจากหลกัทรพัยท์ี่กองทนุหลกัถือครองอยู่ หรือมีผลกระทบ
กบักองทนุหลกัโดยตรง 
 

7. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ ตลำดทุนของประเทศทีก่องทุนลงทุน (Country Risk) 
เนื่องจากกองทุนหลกัในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนหลกัในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิล  า เนาหรือ
ประกอบกิจการหลกัอยู่ในประเทศจีน ท าใหก้องทนุอาจมีความเสี่ยงที่มลูค่าอาจลดลงและมีความผนัผวน
เพิ่มขึน้ หากประเทศจีนหรือประเทศที่กองทุนหลกัไปลงทุนมีปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ ภาวะตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายหรือขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงขอ้จ ากัดเก่ียวกับการลงทุนของต่างชาติ เช่น ขอ้จ ากัด
ในการท าธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา การแทรกแซงของหน่วยงานรฐั เป็นตน้ และ/หรือ เหตกุารณอ์ื่นๆที่มี
ผลกระทบต่อประเทศนัน้ๆ  

 
8. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ ์(Derivatives) 

เนื่องจากกองทนุหลกัอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ
การบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ดงันัน้ราคาของตราสารอนุพนัธท์ี่กองทนุหลกัเขา้
ลงทุนอาจมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรพัยอ์า้งอิง (underlying) อย่างสูง  ซึ่งจะ
สง่ผลท าใหก้ารลงทนุในตราสารอนพุนัธม์ีความเสี่ยงต่อการขาดทนุที่มลูค่ามากกว่าที่ลงทนุได ้ 
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9. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ หรือในบำงภูมิภำค (Emerging Market Risk) 

เนื่องจากกองทนุหลกัเนน้การลงทุนในประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศในกลุม่ตลาดเกิดใหม่ อาจก่อใหเ้กิดความ
เสี่ยงมากขึน้จาก สภาพคล่องที่น้อย และจากความไม่เพียงพอในด้านโครงสรา้ง ขาดการป้องกัน ไม่มี
เสถียรภาพและความไม่แน่นอนที่เก่ียวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน กฎหมาย ภาคสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ และภาษี  

หมายเหต:ุ กรณีที่ขอ้มลูความเสี่ยงโดยสรุปของกองทนุหลกั มีความแตกต่างหรือเนือ้หาไม่สอดคลอ้งกบัหนังสือ 
ชีช้วนของกองทนุหลกั ใหถื้อเอาตน้ฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส าคญั 
 
ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของกำรลงทุนของกองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง China A เพื่อกำรออม มีดังนี้ 

 
1. ควำมเสี่ยงอันสืบเน่ืองจำกกำรลงทุนในกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity 

เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม มีนโยบายที่เนน้การลงทุนในกองทุน UBS 
(Lux) IS - China A Opportunity ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ดังนั้น  ความเสี่ยงของ
กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ตามที่กล่าวไวข้า้งตน้ในหวัขอ้ “ความเสี่ยงหลกัในส่วนของ
กองทุน “กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity จึงเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์
สปรงิ China A เพื่อการออม ดว้ย ดงันัน้ ผูล้งทนุในกองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ China A เพื่อการออม จึง
ควรศกึษาและยอมรบัความเสี่ยงของกองทนุ UBS (Lux) IS - China A Opportunity ได ้

 
2. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  
 จากการที่ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ที่กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อ

การออมเขา้ลงทุน มีการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลล่ารส์หรฐั ในขณะที่กองทุน
เปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ China A เพื่อการออม มีการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท  

 
 กองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ China A เพื่อการออม จึงมีความเสี่ยงของความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน

ระหว่างเงินดอลล่ารส์หรฐักับเงินบาท  กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัที่กองทุนเขา้ลงทุนเม่ือ
เทียบกับสกุลเงินดอลล่ารส์หรฐั  ที่เขา้ลงทุนนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั เป็น 33 บาท) จะ
ท าใหก้องทนุไดร้บัดอกเบีย้รบัตามงวดและ/หรือเงินตน้เมื่อครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนที่
นอ้ยลง ซึ่งจะท าใหผ้ลตอบแทนของการลงทุนต ่ากว่าที่คาดไว ้ในทางกลบักัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง 
(เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั เป็น 40 บาท) จะท าใหม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนเมื่อค านวณ
เป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 

 
 ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดา้นนี ้กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ China A เพื่อการออม อาจพิจารณาป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนั้น
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กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับก าไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในสว่นที่ไม่ไดท้  าการปอ้งกนัความเสี่ยงไว ้

3. ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
 เนื่องจากกองทุนหลกัในต่างประเทศสามารถลงทุนในประเทศต่างๆ และเนน้การลงทุนในประเทศจีนท าให้

อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลกัไปลงทุน เช่น 
การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณท์ี่ไม่ปกติ ท าใหก้องทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ China A เพื่อการ
ออม  ไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศได ้หรือสาเหตอุื่นๆ อันอาจท าใหไ้ม่สามารถช าระหนีไ้ดต้รง
ตามระยะเวลาที่กาหนด 

 
4. ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)  
 ความเสี่ยงที่กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ กองทุน 

UBS (Lux) IS - China A Opportunity ไดท้ัน ต่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือความเสี่ยงที่กองทุน
เปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม อาจจะไม่สามารถซือ้ขายตราสารที่กองทุนลงทุนโดยตรงใน
จงัหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทนุได ้หรือหากตอ้งการจะซือ้ขายจรงิ  

 
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนใน

ต่ำงประเทศ  
ในการเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยง
จากการที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ท าใหก้ารลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Currency 
Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณไ์ว ้ดงันัน้เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สญัญา กองทนุจะเขา้ท าธุรกรรมดงักลา่วกับ
สถาบันการเงินที่ไดร้บัการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
 นอกจากความเสี่ยงดงักล่าวขา้งตน้แลว้ การเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อาจมีตน้ทุนอยู่บา้ง โดย

จะท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กนอ้ย จากความเสี่ยงดา้นตน้ทุนที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้อาจมี
ความเสี่ยงสภาพคล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธ์นอกตลาดหลกัทรพัย์ 
(Over the Counter) 

 
 อนึ่ง การท าธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากก าร

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ถา้หากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชนต์่อมูลค่าของตราสารที่
กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจหมดโอกาสได้ประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนการเสียโอกาส  
(Opportunity Cost) ของกองทนุ 

 
6. ควำมเสี่ยงทีเ่กิดจำกกำรทีก่องทุนไม่สำมำรถลงทุนใน กองทุน UBS (Lux) IS - China A 

Opportunity ได้อีกต่อไป 
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ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะน าเงินไปลงทุนใน  กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ไดอ้ีก
ต่อไปไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเขา้ลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มี
ลกัษณะเดียวกัน โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจท า
ใหค้่าใชจ้่ายของกองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเขา้ไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเขา้ไป
ลงทนุแตกต่างไปจากเดิมได ้ซึ่งอาจท าใหก้องทนุมีการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว อย่างไร
ก็ตาม กองทนุจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ก่อนการเปลี่ยนแปลงไปลงทนุในกองทนุหน่วยลงทุน
อื่นใด 
 
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม  มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ เพียงกองเดียวคือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ดังนั้น  ความเสี่ยงของ
กองทุนรวมต่างประเทศ จึงถือเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม  ซึ่ง 
ผูล้งทนุควรยอมรบัดว้ย  

 


