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กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1.

นโยบำยกำรลงทุน :

1.1

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุ น จะเน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศเพี ย งกองเดี ย ว คื อ กองทุ น UBS (Lux)
IS - China A Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A2-acc ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขาย
ผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่
มีภูมิลาเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดาเนินงานตาม
ระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment) กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS Fund
Management (Luxembourg) S.A.,และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds
หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่
ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่ วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผู้
ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) นอกจากนี้ การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

1.2

นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนหลัก เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุน , หุ้นสหกรณ์, participation shares,
participation certificates และใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีภูมิลาเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่
ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
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โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น A share ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาด
หลักทรัพย์เสินเจิ้น โดยลงทุนในสกุลเงินหยวน
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 จะต้องลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนและเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือมีการซื้อขายในตลาดที่มีการกากับดูแลตามนิยามของ Directive
2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ubs.com/funds
2.

กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
2.1

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุน
หลัก (passive management)

2.2

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 นักลงทุนที่ต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความ
เสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั่วโลก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความผันผวนของการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ได้
 นักลงทุนทีต่ ้องการลงทุนเพื่อนาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อการออม
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 นักลงทุนที่มีความจาเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้
 นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้ หรือรักษาเงินต้น
ให้อยู่ครบ
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 นักลงทุนที่ไม่สามารถลงทุนระยะยาว 10 ปีได้ เนื่องจากการถือหน่วยลงทุนเพื่อการออมเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีจะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกาหนด

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
1.

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม นีม้ ิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงิน
ต้นจากการลงทุน

2.

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม อาจจะเข้าลงทุนในกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
และอาจจะเข้า ทาสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัต ถุประสงค์ เพื่อป้ องกั นความเสี่ ยงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงิน
ลงทุนเริ่มแรกได้

3.

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม และกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุน
หลัก) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio
management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทน
สูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความ
เสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์
การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

4.

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทาให้
กองทุนนี้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถรับ
ความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
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5.

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

6.

การลงทุนทั้งในและต่างประเทศสามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non- investment grade / unrated / unlisted
ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออก
ตราสารหรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น

7.

กองทุนหลักมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที่ส่งคาสั่งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุ น
หลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นใดออกจากกองทุนหลักที่มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี้กองทุนหลักจะทยอยรับคาสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอน
ตามสัดส่วนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคาสั่งมาโดยคาสั่งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสาหรับรายการไถ่
ถอนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เหลือจากวันที่ได้ทารายการซึ่งปกติจะไม่เกิน 20 วันทาการ

8.

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจนาส่งข้อมูลของผู้ถือหน่ วยลงทุนนี้
(รวมถึงผู้เคยถือหน่วยลงทุนนี้) ไปยังกองทุนหลัก(รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองหน่วยกองทุน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า
10% ของหน่วยกองทุน หรือ ตามคาขอ/เกณฑ์ของกองทุนหลัก รวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยและ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี้
บริษัทจัดการอาจจะระงับหรือหยุดให้บริการและดาเนินการให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่
ไม่ให้ความร่วมมือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าเกณฑ์ต้องห้ามตามข้อกาหนดของกองทุนหลักในการดาเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ถือว่า บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับความ
ยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วในการให้ข้อมูลดังกล่าว

9.

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออม หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมเงินเพิ่ม
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

10.

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็นหลักประกันได้

11.

ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
เท่านั้น (ไม่สามารถสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนเข้าหรือออกจากกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ) ซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
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12.

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
1) พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แด นของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง นี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

13.

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมีความ
จาเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
พันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติม
จากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
< 5%
5 – 10%

สูง
10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวน
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
ต่ำ
< 10%
10% – 20%

สูง
20% - 50%

50% - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญา
นั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน
ได้

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High Sector
Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ
< 20%
20% – 50%
50% – 80%
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Consumer Discretionary

สูง
> 80%

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผู้ออก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย
ต่ำ
สูง
< 20%
20% – 50%
50% – 80%
> 80%
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน
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ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน fx
ต่ำ
สูง
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
บางส่วน
ดุลยพินิจ
ไม่ป้องกัน
หมายเหตุ: กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 50-100% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : UBS (Lux) IS - China A Opportunity
(USD) I-A2-acc (UBCIA2A)

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ

% ของ NAV
98.41%

รวมทั้งสิน้

98.41%

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

คาอธิบายเพิ่มเติม :
1. ร้อยละต่ อปี ของมู ลค่ า ทรั พย์ สิน ทั้ง หมด หัก ด้ ว ยมู ลค่ า หนี้สินทั้ง หมด เว้นแต่ ค่ า ธรรมเนีย มการจั ด การ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ กองทุนรวม ณ วันที่คานวณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้
3. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทน
เนื่องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้เงินจานวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

อัตรำตำมโครงกำร (%)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)3
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)3
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

1.50%
ไม่มี
1.50%

อัตรำเก็บจริง
(รวม VAT)(%)
ยกเว้น
ไม่มี
ยกเว้น

มี

214 บาทต่อรายการ

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)
คาอธิบายเพิ่มเติม :
1. บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่
เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อ
ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
2.1 กรณีสับเปลี่ยน SSF ภายในบลจ.ธนชาต
: ปัจจุบันไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
2.2 กรณีสับเปลี่ยน SSF ไปยังบลจ.อื่น
: เรียกเก็บ 214 บาทต่อรายการ

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญของกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit charge)
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Expenses)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการ
ได้ (Ongoing charge)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ร้อยละ 0.92 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ร้อยละ 1.17 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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ผลกำรดำเนินงำน
6.20%

8%

7.54%

ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปีปฏิทิน)

6%
T-ES-ChinaA-SSF

4%

Benchmark

2%

* T-ES-ChinaA-SSF จัดตัง้ กองทุ น เมื่อวั น ที่ 3 พ.ย. 2563
0%

2563

* ผลการดาเนินงานปี 2563 ข้อมูล ณ.วั นที่ 30 ธ.ค. 2563
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*

1. ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
คือ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลัก คือ MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment
ในรู ปสกุ ล เงิ นดอลลาร์ส หรัฐ ปรับ ด้วยอัตราแลกเปลี่ย นเพื่ อเที ยบเท่าค่ าสกุ ลเงิ นบาท ณ วัน ที่คานวณ
ผลตอบแทน
2. กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -2.61%*
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 15.48% ต่อปี*
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Greater China Equity

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
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5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
ผ การดาเนนงานยอนห ง (%)
ตงแต่ตน
2

2
1

30 นวาคม 2563
3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1

Percentile 3

Percentile 5

Percentile 10

Percentile

ดตงกองทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.12

%

ด นีมาตร าน
MSCI China A Onshore NR THB
ด นีมาตร าน 2 : MSCI China A Onshore NR USD

ขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

เ อรเ นต ท

AIMC Category

Peer Percentile

Greater China Equity

ขอตก งแ

31 นวาคม 2563
Return (%)

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

16.38

31.67

40.72

12.09

15.63

6.62

13.39

16.99

19.78

16.84

15.18

14.53

25th Percentile

13.71

28.24

30.58

8.25

9.69

5.60

14.78

17.65

21.56

17.82

16.81

17.13

50th Percentile

10.98

19.45

23.06

5.90

7.93

4.25

15.63

19.06

23.04

18.89

17.54

19.11

75th Percentile

6.72

13.80

-2.22

-2.50

2.93

-0.20

18.04

21.81

25.15

19.49

18.86

20.38

95th Percentile

5.08

7.37

-5.33

-5.14

-1.24

-0.93

21.26

24.45

27.53

21.35

19.50

22.26

เง่อน ขของขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

เ อรเ นต ท

( Peer Percentile)

1.
2.

www.aimc.or.th

3.
(Percentiles)
(Standard deviation)

(
- 5th Percentile
- 75th Percentile

5
75

- 25th Percentile
- 95th Percentile

25
95

100
- 50th Percentile

50

4.

6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่https://www.ubs.com/funds

ที่มา FACTSHEET Data as of December 2020

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่วย
ลงทุน

กำรรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ (AR)
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
3 พฤศจิกายน 2563
ไม่กาหนด
การซื้อหน่วยลงทุน :
- วันทาการซื้อหน่วยลงทุน
- มูลค่าขั้นต่าของการสัง่ ซื้อครัง้ แรก
- มูลค่าขั้นต่าของการสัง่ ซื้อครัง้ ถัดไป
การขายคืนหน่วยลงทุน :
- วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
- มูลค่าขั้นต่าของการสัง่ ขายคืน
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น.
: 1 บาท
: 1 บาท
:
:
:
:
:

ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น.
1 บาท
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ภายใน 5 วันทาการ 1ถัดจากวันคานวณมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคา
หน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(รับเงิน T+4)
หมายเหตุ :
1
มิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ
ที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม

ไม่มี
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
ชื่อ
ตาแหน่ง/บริหารจัดการด้าน วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
ผู้จัดการกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
0.00 เท่า

อัตรำส่วนหมุนเวียน
กำรลงทุนของกองทุน
(PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำย
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
หรือรับซื้อคืน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง (ถ้ามี)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
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ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com
ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีสัญชาติ US ลงทุน

อนุญำตให้ผู้ที่มี
สัญชำติ US ลงทุน
ธุรกรรมที่อำจ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง www.thanachartfundeastspring.com
ทำงผลปรโยชน์
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ วันที่
30 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
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รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity
ชื่อกองทุนหลัก

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class
ISIN Code
Bloomberg Code
วันจัดตั้งกองทุน
(Inception Date)
สกุลเงินฐาน
(base currency)
ตัวชี้วัด (Benchmark)

I-A2-acc
LU1675058645
UBCIA2A LX Equity
23 พฤศจิกายน 2560

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน

USD
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:
MBCN1A Index)
กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที่มุ่งหา
ผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุน , หุ้นสหกรณ์ , participation
shares, participation certificates และใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีภูมิลาเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น A share ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ้น โดยลงทุนในสกุลเงิน
หยวน
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 จะต้องลงทุนในตราสารทุน
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น และเป็ น ตราสารทุ น ที่ จ ด
ทะเบี ย นหรื อ มี ก ารซื้ อ ขายในตลาดที่ มี ก ารก ากั บ ดู แ ลตามนิ ย ามของ
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council
of 21 April 2004

อายุกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผล
วันทาการซื้อขายหน่วย
ลงทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

นอกจากนี้ กองทุ นหลั ก อาจมีก ารลงทุ น ในตราสารอนุพั น ธ์ เพื่อป้ องกั น
ความเสี่ ย ง และเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management)
ไม่กาหนด
ไม่มี

ทุกวันทาการ
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Website
บริษัทจัดการกองทุน
(Management Company)
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน
(Custodian Bank)
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
(Fund Auditor)

https://www.ubs.com/funds

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
R.C.S. Luxembourg B 154.210
Northern Trust Global Services SE,
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.
PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม มุ่งเน้นลงทุนใน กองทุน UBS (Lux) IS - China A
Opportunity ซึ่งเป็นกองทุนหลัก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและคานึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆของ กองทุน UBS
(Lux) IS - China A Opportunity ดังต่อไปนี้
1.

ควำมเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุน ,
หุ้นสหกรณ์ , participation shares, participation certificates และใบสาคัญแสดงสิทธิ์ในการซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีภูมิลาเนาหรือประกอบกิจการหลักอยู่ในประเทศจีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
มูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีความผันผวน / การเปลี่ยนแปลงของราคาอันเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง สังคม อุตสาหกรรม ตลาดทุน
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงและผลประกอบการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทนั้นๆ การคาดการณ์ของนักลงทุน การกระจุกตัวในการลงทุนหลักทรัพย์ใดๆ
หรือกลุ่มหลักทรัพย์ใดๆ ขนาดของบริษัท ฯลฯ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนอยู่ ซึ่ง
อาจมีผลให้ราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนซึ่ งเป็นหลักทรัพย์ในกองทุนหลัก ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ต่ากว่า
(Underperform)หรือผั นผวนกว่ า หลักทรัพย์ อื่นที่ ไม่ไ ด้เข้ าลงทุน หรืออาจมีสภาพคล่องในการซื้ อขาย
เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปรกติ

2.

ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของรำคำตลำด (Market Risk)
มูลค่าของทรัพย์สินในกองทุนหลักได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ในกองทุนซื้อขาย

3.

ควำมเสี่ยงด้ำนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (Default หรือ Credit Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารหนี้หรือทาสัญญากับคู่สัญญา กองทุนหลักจึงมี ความเสี่ยง
จากการที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาจะผิดนัดชาระในตราสารหนี้หรือสัญญาที่ถือครองอยู่ ทาให้กองทุนอาจ
ขาดทุนจากการลงทุนได้
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4.

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
กองทุนหลักอาจไม่สามารถหาผู้ซื้อทรัพย์สินสาหรับหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักต้องการจะขายซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการชาระค่าไถ่ถอนของกองทุน และในกรณีที่กองทุนหลักขายหลักทรัพย์เพื่อ
ชาระค่าไถ่ถอนตามคาสั่งของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม ไม่ได้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม อาจไม่ได้รับเงินค่าไถ่ถอนตามเวลาที่กาหนด

5.

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทาให้ผลตอบแทนกองทุนหลักเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่นักลงทุน
คาดหวังจากกองทุน กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้สาหรับการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)อาจ
ไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการใช้ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในหลักทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ และมีการลงทุนในสกุลเงินหยวน
ของประเทศจีนเป็นหลัก โดยกองทุนหลักอาจจะไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือ
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ จึงทาให้ราคาและมูลค่ากองทุนหลัก
อาจมีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนได้

6.

ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี (Taxation Risk)
การเปลี่ยนแปลงทางภาษีของประเทศที่กองทุนหลักเข้าลงทุน โดยเฉพาะในประเทศจีนหรือในประเทศของ
กองทุนหลักเอง อาจมีผลต่อราคาและรายได้สุทธิจากหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่ หรือมีผลกระทบ
กับกองทุนหลักโดยตรง

7.

ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ ตลำดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนหลักในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลาเนาหรือ
ประกอบกิจการหลักอยู่ในประเทศจีน ทาให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่มูลค่าอาจลดลงและมีความผันผวน
เพิ่มขึ้น หากประเทศจีนหรือประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุนมีปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ ภาวะตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ รวมถึงข้อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติ เช่น ข้อจากัด
ในการทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา การแทรกแซงของหน่วยงานรัฐ เป็นต้น และ/หรือ เหตุการณ์อื่นๆที่มี
ผลกระทบต่อประเทศนั้นๆ

8.

ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivatives)
เนื่องจากกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้นราคาของตราสารอนุพันธ์ที่กองทุนหลักเข้า
ลงทุนอาจมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง (underlying) อย่างสูง ซึ่งจะ
ส่งผลทาให้การลงทุนในตราสารอนุพันธ์มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนที่มูลค่ามากกว่าที่ลงทุนได้
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9.

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ หรือในบำงภูมิภำค (Emerging Market Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักเน้นการลงทุนในประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ อาจก่อให้ เกิดความ
เสี่ยงมากขึ้นจาก สภาพคล่องที่น้อย และจากความไม่เพียงพอในด้านโครงสร้าง ขาดการป้องกัน ไม่มี
เสถีย รภาพและความไม่แน่น อนที่เกี่ยวข้ องกับ ตลาดเงิน และตลาดทุ น กฎหมาย ภาคสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ และภาษี
หมายเหตุ: กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงโดยสรุปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรือเนื้อหาไม่สอดคล้องกับหนังสือ
ชี้ชวนของกองทุนหลัก ให้ถือเอาต้นฉบับของกองทุนหลักเป็นสาคัญ
ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของกำรลงทุนของกองทุนเปิดธนชำต อีสท์สปริง China A เพื่อกำรออม มีดังนี้
1.

ควำมเสี่ยงอันสืบเนื่องจำกกำรลงทุนในกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในกองทุน UBS
(Lux) IS - China A Opportunity ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ดังนั้น ความเสี่ยงของ
กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในหัวข้อ “ความเสี่ยงหลักในส่วนของ
กองทุน “กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity จึงเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์
สปริง China A เพื่อการออม ด้วย ดังนั้น ผู้ลงทุนในกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม จึง
ควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ได้

2.

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
จากการที่ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ที่กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อ
การออมเข้าลงทุน มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะที่ กองทุน
เปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม จึงมีความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเงินดอลล่าร์สหรัฐ กับเงินบาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อ
เทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ที่เข้าลงทุนนั้น (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33 บาท) จะ
ทาให้กองทุนได้รับดอกเบี้ยรับตามงวดและ/หรือเงินต้นเมื่อครบกาหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจานวนที่
น้อยลง ซึ่งจะทาให้ผลตอบแทนของการลงทุนต่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง
(เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท) จะทาให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณ
เป็นสกุลเงินบาทมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม อาจพิจารณาป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนั้น
กองทุ น จึ งยั งคงมีความเสี่ ย งจากอัตราแลกเปลี่ ย นอยู่ ซึ่ งผู้ ล งทุ น อาจได้รั บ ก าไรหรื อขาดทุ น จากอัต รา
แลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้
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3.

ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศสามารถลงทุนในประเทศต่างๆ และเน้นการลงทุนในประเทศจีนทาให้
อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน เช่น
การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการ
ออม ไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตรง
ตามระยะเวลาที่กาหนด

4.

ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงที่กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ กองทุน
UBS (Lux) IS - China A Opportunity ได้ทัน ต่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือความเสี่ยงที่ กองทุน
เปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม อาจจะไม่สามารถซื้อขายตราสารที่กองทุนลงทุนโดยตรงใน
จังหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรือหากต้องการจะซื้อขายจริง

5.

ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำธุรกรรมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนใน
ต่ำงประเทศ
ในการเข้าทาธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยง
จากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทาให้การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency
Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าทาธุรกรรมดังกล่ าวกับ
สถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าทาธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้น ทุนอยู่บ้าง โดย
จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเสี่ยงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจมี
ความเสี่ยงสภาพคล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์
(Over the Counter)
อนึ่ ง การท าธุ ร กรรมสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า แม้ จ ะช่ ว ยลดความไม่ แ น่ น อน (ความเสี่ ย ง) จากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่
กองทุ น ถื ออยู่ กองทุ น ก็ อ าจหมดโอกาสได้ ป ระโยชน์ ดังกล่ า วเช่ น กั น ซึ่ ง ถื อเป็ น ต้น ทุ น การเสี ย โอกาส
(Opportunity Cost) ของกองทุน

6.

ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่กองทุนไม่สำมำรถลงทุนใน กองทุน UBS (Lux) IS - China A
Opportunity ได้อีกต่อไป
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะนาเงินไปลงทุนใน กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ได้อีก
ต่อไปไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ นั้น กองทุนอาจพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุนหน่ วยลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มี
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ลักษณะเดียวกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทา
ให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจทาให้กองทุนมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม กองทุนจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุน
อื่นใด
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ เพียงกองเดียวคือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ดังนั้น ความเสี่ยงของ
กองทุนรวมต่างประเทศ จึงถือเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม ซึ่ง
ผู้ลงทุนควรยอมรับด้วย
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