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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 (กองทุ น หลั ก ) ในหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด Class I-A2-acc ซึ่ ง เป็ น Class ที่ เ สนอขาย
ผูล้ งทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนที่ม่งุ หาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่
มีภูมิลาเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ดาเนินงานตาม
ระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment) กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS Fund
Management (Luxembourg) S.A.,และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds
หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็ น Feeder Fund ได้ โดยไม่
ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผู้
ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี ้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทาสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลย
พินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) นอกจากนี ้ การลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ต่ า กว่ า ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี ้ท่ี ไม่ ได้รับ การจัด อั น ดับ ความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ท่มี ิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

1.2

นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนหลัก เป็ นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุน , หุ้นสหกรณ์, participation shares,
participation certificates และใบสาคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีภมู ิลาเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่
ในประเทศจีนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
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โดยทรัพ ย์สิ น หลัก ของกองทุ น จะลงทุ น ในหุ้น A share ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์เซี่ ย งไฮ้ และตลาด
หลักทรัพย์เสินเจิน้ โดยลงทุนในสกุลเงินหยวน
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 จะต้องลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนและเป็ นตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือมีการซือ้ ขายในตลาดที่มีการกากับดูแลตามนิยามของ Directive
2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.ubs.com/funds
2.

กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
2.1

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุน
หลัก (passive management)

2.2

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

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪ นักลงทุนที่ตอ้ งการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความ
เสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั่วโลก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความผันผวนของการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ได้
▪ นักลงทุนที่ตอ้ งการลงทุนเพื่อนาไปลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อการออม
จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ซือ้ หน่วยลงทุน

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪ นักลงทุนที่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนนีใ้ นระยะอันใกล้
▪ นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้ หรือรักษาเงินต้น
ให้อยู่ครบ
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▪ นักลงทุนที่ไม่สามารถลงทุนระยะยาว 10 ปี ได้ เนื่องจากการถือหน่วยลงทุนเพื่อการออมเพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีจะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกาหนด

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
1.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม นีม้ ิใช่กองทุนคุม้ ครองเงินต้น ผูล้ งทุนจึงมีความเสี่ยงของเงิน
ต้นจากการลงทุน

2.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม อาจจะเข้าลงทุนในกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
และอาจจะเข้า ท าสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้า (Derivatives) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ทัง้ นี ้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวนผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงิน
ลงทุนเริ่มแรกได้

3.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม และกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุน
หลัก ) อาจลงทุน ในสัญ ญาซือ้ ขายล่ วงหน้า เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริห ารการลงทุน (efficient portfolio
management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทน
สูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความ
เสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์
การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง

4.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝงทาให้
กองทุนนี ้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูง และสามารถรับ
ความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั่วไป
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5.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในประเทศจีน ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

6.

การลงทุนทั้งในและต่างประเทศสามารถลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสาร non- investment grade / unrated / unlisted
ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงที่สงู ขึน้ มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผูอ้ อก
ตราสารหรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็ นต้น

7.

กองทุนหลักมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที่ส่งคาสั่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
หลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นใดออกจากกองทุนหลักที่มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณี นีก้ องทุนหลักจะทยอยรับคาสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอน
ตามสัดส่วนที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ส่งคาสั่งมาโดยคาสั่งดังกล่าวจะได้รบั สิทธิในการจัดสรรก่อนสาหรับรายการไถ่
ถอนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เหลือจากวันที่ได้ทารายการซึ่งปกติจะไม่เกิน 20 วันทาการ

8.

เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนนี ้
(รวมถึงผูเ้ คยถือหน่วยลงทุนนี)้ ไปยังกองทุนหลัก(รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้อง) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทัง้ ในและ
ต่างประเทศในกรณี ท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองหน่วยกองทุน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า
10% ของหน่วยกองทุน หรือ ตามคาขอ/เกณฑ์ของกองทุนหลัก รวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหน่วยและ/
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี ้
บริษัทจัดการอาจจะระงับหรือหยุดให้บริการและดาเนินการให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุ นที่
ไม่ให้ความร่วมมือหรือผูถ้ ื อหน่วยลงทุนที่เข้าเกณฑ์ตอ้ งห้ามตามข้อกาหนดของกองทุนหลักในการดาเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ทัง้ นี ้ ให้ถือว่า บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้รบั ความ
ยินยอมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วในการให้ขอ้ มูลดังกล่าว

9.

ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออม หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ีได้รบั พร้อมเงินเพิ่ม
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

10.

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันได้

11.

ผูล้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
เท่านัน้ (ไม่สามารถสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนเข้าหรือออกจากกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ) ซึ่งเป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
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12.

บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมื อ งสหรัฐ อเมริก า หรื อ ผู้มี ถ่ิ น ฐานอยู่ ใ นประเทศสหรัฐ อเมริก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แ ดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่มี ีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ งนี ้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การที่ตงั้ อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น

13.

ในกรณีท่บี ริษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมีความ
จาเป็ น ต้องปฏิ บัติ ตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้วในขณะนี ้ หรือจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่ น
ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนได้รบั ทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
พันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติม
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วน

ี่ งของกองทุนรวม
แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสย
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ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
< 5%
5 – 10%

สูง
10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น
ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวน
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู

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

สูง
20% - 50%

50% - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญา
นัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน
ได้

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

สูง

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผอู้ อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย
ต่ำ
สูง
< 20%
20% – 50%
50% – 80%
> 80%
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน
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ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน fx
ต่ำ
สูง
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด
บางส่วน
ดุลยพินิจ
ไม่ป้องกัน
หมายเหตุ: กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็ น 50-100% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : UBS (Lux) IS - China A Opportunity
(USD) I-A2-acc (UBCIA2A)

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ

% ของ NAV

-

95.92%

รวมทัง้ สิน้

95.92%

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

คาอธิบายเพิ่มเติม :
1. ร้อยละต่ อ ปี ของมูลค่ า ทรัพ ย์สิน ทั้งหมด หัก ด้ว ยมูลค่ าหนี้สิน ทั้ง หมด เว้น แต่ ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ กองทุนรวม ณ วันที่คานวณ (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้
3. ในกรณี ท่ีกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก) คื นเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่ อเป็ นค่าตอบแทน
เนื่ อ งจากการที่ ก องทุ น น าเงิ น ไปลงทุ น ในกองทุ น รวมต่ า งประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate) บริษั ท จั ด การจะ
ดาเนินการให้เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร

อัตรำตำมโครงกำร (%)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (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 : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดแล้ว (ถ้ามี)
คาอธิบายเพิ่มเติม :
1. บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้ งทุนไม่
เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผูล้ งทุนประเภทสถาบันที่เปิ ดบัญชีซือ้
ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผูล้ งทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผูล้ งทุนสถาบันที่จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลีย้ งชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
2.1 กรณีสบั เปลี่ยน SSF ภายในบลจ.ธนชาต
: ปั จจุบนั ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
2.2 กรณีสบั เปลีย่ น SSF ไปยังบลจ.อื่น
: เรียกเก็บ 214 บาทต่อรายการ

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีส่ ำคัญของกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Exit charge)
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Expenses)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการ
ได้ (Ongoing charge)

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ

ร้อยละ 0.92 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ร้อยละ 1.17 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หน้ำ 11 / 21

กองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริ ง China A เพื่อกำรออม

ผลกำรดำเนินงำน
15%

T-ES-ChinaA-SSF
Benchmark

6.20%

7.54%

10%

13.15%

ผลการดาเนิ นงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)

5%

2563

* T-ES-ChinaA-SSF จัดตัง้ กองทุน เมื่อวัน ที่ 3 พ.ย. 2563
-5%

2564

-3.85%

0%

* ผลการดาเนินงานปี 2564 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 มิ.ย. 2564
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*

1. ตัวชีว้ ัดทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
คือ ควรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั ของกองทุนหลัก คือ MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment
ในรู ป สกุล เงิ น ดอลลาร์ส หรัฐ ปรับ ด้วยอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อเที ยบเท่ าค่ าสกุล เงิน บาท ณ วัน ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน
2. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -18.17%*
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 24.16% ต่อปี *
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Greater China Equity

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
ผ การดาเนนงานยอนห ง (%)

30 ม น
ุ ายน 2564

ตงแต่ตน ี 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1 ี Percentile 3 ี Percentile 5 ี Percentile 10 ี Percentile
0.38

75th

-3.85

95th

-

-

-

-

-

-

-

-

3.40

6.64

8.63

25th

6.64

50th

-

-

-

-

-

-

-

-

16.53

13.15

11.03

25th

13.15

5th

-

-

-

-

-

-

-

-

20.17

22.75

16.81

50th

22.75

75th

-

-

-

-

-

-

-

-

21.70

23.08

18.06

75th

23.08

75th

-

-

-

-

-

-

-

-

21.19

21.54

16.62

50th

21.54

50th

-

-

-

-

-

-

-

-

21.22

2
2

1
ด นีมาตร าน
ด นีมาตร าน 2
:

%
MSCI China A Onshore NR THB
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
1.
2.
3.

ดตงกองทุน

-3.85

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

14.52

12.96

42.63

14.91

17.05

7.97

13.77

16.71

17.10

16.23

14.43

15.10

25th Percentile

7.30

7.33

35.68

12.37

14.23

6.54

14.91

19.22

18.24

17.18

15.60

17.40

50th Percentile

3.33

2.32

23.50

10.99

11.35

5.06

17.06

22.08

19.98

18.81

16.42

19.43

75th Percentile

0.28

-1.20

11.65

1.39

4.69

0.04

18.60

25.79

22.24

19.17

16.85

20.47

95th Percentile

-2.34

-3.72

9.48

-2.42

0.90

-1.09

24.45

34.51

25.76

21.44

17.54

22.49

เงอ
่ น ขของขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

เ อรเ นต ท ( Peer Percentile)

www.aimc.or.th

(
- 5th Percentile
- 75th Percentile

30 ม น
ุ ายน 2564
Return (%)

5
75

(Percentiles)
(Standard deviation)
- 25th Percentile
25
- 95th Percentile
95

100
- 50th Percentile

50

4.

6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ทh่ี ttps://www.ubs.com/funds

ที่มา FACTSHEET Data as of May 2021

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน
อำยุโครงกำร
ซือ้ และขำยคืนหน่วย
ลงทุน

กำรรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ (AR)
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
3 พฤศจิกายน 2563
ไม่กาหนด
การซือ้ หน่วยลงทุน :
- วันทาการซือ้ หน่วยลงทุน
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
การขายคืนหน่วยลงทุน :
- วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

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

ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น.
1 บาท
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ภายใน 5 วันทาการ1ถัดจากวันคานวณมูลค่า
ทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคา
หน่วยลงทุนของวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(รับเงิน T+4)
หมายเหตุ :
1
มิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ
ที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม

ไม่มี
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
ชื่อ
ตาแหน่ง/บริหารจัดการด้าน วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี ้
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมขุ วัฒนา
ผูจ้ ดั การกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
0.01 เท่า

อัตรำส่วนหมุนเวียน
กำรลงทุนของกองทุน
(PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำย
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
หรือรับซือ้ คืน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถ้ามี)

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ : ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com
ไม่อนุญาตให้ผทู้ ่มี ีสญ
ั ชาติ US ลงทุน

อนุญำตให้ผู้ทมี่ ี
สัญชำติ US ลงทุน
ธุรกรรมทีอ่ ำจ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง www.thanachartfundeastspring.com
ทำงผลปรโยชน์
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุน รวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ วันที่
30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ

หน้ำ 15 / 21

กองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริ ง China A เพื่อกำรออม

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

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class
ISIN Code
Bloomberg Code
วันจัดตัง้ กองทุน
(Inception Date)
สกุลเงินฐาน
(base currency)
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

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

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน

USD
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:
MBCN1A Index)
ก อ งทุ น UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็ น ก อ งทุ น ที่ มุ่ งห า
ผลตอบแทนผ่ า นการลงทุ น ในตราสารทุ น , หุ้น สหกรณ์ , participation
shares, participation certificates และใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ นการซื ้อ
หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีภูมิลาเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
โดยทรัพ ย์สิ น หลัก ของกองทุ น จะลงทุ น ในหุ้น A share ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิน้ โดยลงทุนในสกุลเงิน
หยวน
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 จะต้องลงทุนในตราสารทุน
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น และเป็ นตราสารทุ น ที่ จ ด
ทะเบี ย นหรื อ มี ก ารซื ้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
นโยบายจ่ายเงินปั นผล
วันทาการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน
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ความเสี่ ย ง และเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารการลงทุ น (Efficient
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Website
บริษัทจัดการกองทุน
(Management Company)
ผูร้ กั ษาทรัพย์สินของกองทุน
(Custodian Bank)
ผูต้ รวจสอบบัญชีกองทุน
(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
เนื่องจากกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม มุ่งเน้นลงทุนใน กองทุน UBS (Lux) IS - China A
Opportunity ซึ่งเป็ นกองทุนหลัก ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาและคานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงต่างๆของ กองทุน UBS
(Lux) IS - China A Opportunity ดังต่อไปนี ้
1.

ควำมเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนที่ม่งุ หาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุน,
หุ้ น สหกรณ์ , participation shares, participation certificates และใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ์ ใ นการซื ้ อ
หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีภูมิลาเนาหรือประกอบกิจการหลักอยู่ในประเทศจีน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของ
มูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีความผันผวน / การเปลี่ ยนแปลงของราคาอันเป็ นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปั จจัยทางการเมือง สังคม อุตสาหกรรม ตลาดทุน
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงและผลประกอบการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทนั้นๆ การคาดการณ์ของนักลงทุน การกระจุกตัวในการลงทุนหลักทรัพย์ใดๆ
หรือกลุม่ หลักทรัพย์ใดๆ ขนาดของบริษัท ฯลฯ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ของหลักทรัพย์ท่กี องทุนหลักลงทุนอยู่ ซึ่ง
อาจมีผลให้ราคาหลักทรัพย์ท่ีลงทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ในกองทุนหลัก ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ต่ากว่า
(Underperform)หรือผัน ผวนกว่ า หลัก ทรัพ ย์อ่ืนที่ ไม่ได้เข้าลงทุน หรืออาจมีส ภาพคล่องในการซื อ้ ขาย
เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปรกติ

2.

ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของรำคำตลำด (Market Risk)
มูลค่าของทรัพย์สินในกองทุนหลักได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยหลายอย่าง รวมทัง้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ท่หี ลักทรัพย์ในกองทุนซือ้ ขาย

3.

ควำมเสี่ยงด้ำนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (Default หรือ Credit Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารหนีห้ รือทาสัญญากับคู่สญ
ั ญา กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยง
จากการที่ ลูกหนีห้ รือคู่สัญ ญาจะผิดนัดชาระในตราสารหนี ห้ รือสัญ ญาที่ถือครองอยู่ ท าให้กองทุนอาจ
ขาดทุนจากการลงทุนได้

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ

หน้ำ 17 / 21

กองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริ ง China A เพื่อกำรออม

4.

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
กองทุนหลักอาจไม่สามารถหาผูซ้ ือ้ ทรัพย์สินสาหรับหลักทรัพย์ท่ีกองทุนหลักต้องการจะขายซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการชาระค่าไถ่ถอนของกองทุน และในกรณีท่ีกองทุนหลักขายหลักทรัพย์เพื่อ
ชาระค่าไถ่ถอนตามคาสั่งของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม ไม่ได้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม อาจไม่ได้รบั เงินค่าไถ่ถอนตามเวลาที่กาหนด

5.

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทาให้ผลตอบแทนกองทุนหลักเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากที่นักลงทุน
คาดหวังจากกองทุน กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้สาหรับการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)อาจ
ไม่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการใช้ตราสารอนุพนั ธ์ท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยง อย่า งไรก็
ตาม เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในหลักทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ และมีการลงทุนในสกุลเงินหยวน
ของประเทศจีนเป็ นหลัก โดยกองทุนหลักอาจจะไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือ
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ จึงทาให้ราคาและมูลค่ากองทุนหลัก
อาจมีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผนั ผวนได้

6.

ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี (Taxation Risk)
การเปลี่ยนแปลงทางภาษี ของประเทศที่กองทุนหลักเข้าลงทุน โดยเฉพาะในประเทศจีนหรือในประเทศของ
กองทุนหลักเอง อาจมีผลต่อราคาและรายได้สทุ ธิจากหลักทรัพย์ท่ีกองทุนหลักถือครองอยู่ หรือมีผลกระทบ
กับกองทุนหลักโดยตรง

7.

ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ ตลำดทุนของประเทศทีก่ องทุนลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนหลักในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลาเนาหรือ
ประกอบกิจการหลักอยู่ในประเทศจีน ทาให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่มลู ค่าอาจลดลงและมีความผันผวน
เพิ่มขึน้ หากประเทศจีนหรือประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุนมีปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ ภาวะตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ รวมถึงข้อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติ เช่น ข้อจากัด
ในการทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา การแทรกแซงของหน่วยงานรัฐ เป็ นต้น และ/หรือ เหตุการณ์อ่ืนๆที่มี
ผลกระทบต่อประเทศนัน้ ๆ

8.

ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivatives)
เนื่องจากกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนัน้ ราคาของตราสารอนุพนั ธ์ท่ีกองทุนหลักเข้า
ลงทุน อาจมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพ ย์อา้ งอิง (underlying) อย่างสูง ซึ่งจะ
ส่งผลทาให้การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนที่มลู ค่ามากกว่าที่ลงทุนได้
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ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ หรือในบำงภูมิภำค (Emerging Market Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักเน้นการลงทุนในประเทศจีนซึ่งเป็ นประเทศในกลุม่ ตลาดเกิดใหม่ อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงมากขึน้ จาก สภาพคล่องที่น้อย และจากความไม่เพี ยงพอในด้านโครงสร้าง ขาดการป้องกัน ไม่มี
เสถี ย รภาพและความไม่แน่ น อนที่ เกี่ ย วข้องกับ ตลาดเงินและตลาดทุน กฎหมาย ภาคสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ และภาษี
หมายเหตุ: กรณีท่ขี อ้ มูลความเสี่ยงโดยสรุปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรือเนือ้ หาไม่สอดคล้องกับหนังสือ
ชีช้ วนของกองทุนหลัก ให้ถือเอาต้นฉบับของกองทุนหลักเป็ นสาคัญ
9.

ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของกำรลงทุนของกองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริง China A เพื่อกำรออม มีดังนี้
1.

ควำมเสี่ยงอันสืบเนื่องจำกกำรลงทุนในกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity
เนื่องจากกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในกองทุน UBS
(Lux) IS - China A Opportunity ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชี ดังนั้น ความเสี่ย งของ
กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้นในหัวข้อ “ความเสี่ยงหลักในส่วนของ
กองทุน “กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity จึงเป็ น ความเสี่ยงของกองทุน เปิ ดธนชาต อีส ท์
สปริง China A เพื่อการออม ด้วย ดังนัน้ ผูล้ งทุนในกองทุนเปิ ดธนชาต 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 ที่กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่ อ
การออมเข้าลงทุน มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรู ปของเงินดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะที่ กองทุน
เปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท
กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม จึงมีความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเงินดอลล่าร์สหรัฐ กับเงินบาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้ จากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อ
เทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ที่เข้าลงทุนนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 33 บาท) จะ
ทาให้กองทุนได้รบั ดอกเบีย้ รับตามงวดและ/หรือเงินต้นเมื่อครบกาหนดของตราสารเป็ นเงินบาทในจานวนที่
น้อยลง ซึ่งจะทาให้ผลตอบแทนของการลงทุนต่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง
(เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 40 บาท) จะทาให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณ
เป็ นสกุลเงินบาทมากขึน้
ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี ้ กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม อาจพิจารณาป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ย นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในสัดส่วนที่ เห็นว่าเหมาะสม ดังนั้น
กองทุน จึ งยังคงมี ค วามเสี่ ย งจากอัตราแลกเปลี่ ย นอยู่ซ่ึ งผู้ล งทุ น อาจได้รับ ก าไรหรือขาดทุน จากอัต รา
แลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้
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3.

ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศสามารถลงทุนในประเทศต่างๆ และเน้นการลงทุนในประเทศจีนทาให้
อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน เช่น
การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ท่ไี ม่ปกติ ทาให้กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการ
ออม ไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอ่ืนๆ อันอาจทาให้ไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตรง
ตามระยะเวลาที่กาหนด

4.

ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ กองทุน
UBS (Lux) IS - China A Opportunity ได้ทัน ต่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือความเสี่ยงที่ กองทุน
เปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม อาจจะไม่สามารถซือ้ ขายตราสารที่กองทุนลงทุนโดยตรงใน
จังหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรือหากต้องการจะซือ้ ขายจริง

5.

ควำมเสี่ ยงจำกกำรเข้ ำทำธุ รกรรมสั ญ ญำซื้อขำยล่ ว งหน้ ำ (Derivatives Risk) ของเงินลงทุน ใน
ต่ำงประเทศ
ในการเข้าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยง
จากการที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ทาให้การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency
Risk) ไม่เป็ นตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา กองทุนจะเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวกับ
สถาบันการเงินที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอาจมีตน้ ทุนอยู่บา้ ง โดย
จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเสี่ยงด้านต้นทุนที่เ พิ่มขึน้ รวมทัง้ อาจมี
ความเสี่ยงสภาพคล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์
(Over the Counter)
อนึ่ ง การท าธุ ร กรรมสัญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า แม้จ ะช่ ว ยลดความไม่ แ น่ น อน (ความเสี่ ย ง) จากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ถา้ หากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่
กองทุ น ถื อ อยู่ กองทุ น ก็ อ าจหมดโอกาสได้ป ระโยชน์ดังกล่ าวเช่ น กั น ซึ่ งถื อ เป็ น ต้น ทุ น การเสี ย โอกาส
(Opportunity Cost) ของกองทุน

6.

ควำมเสี่ยงทีเ่ กิดจำกกำรทีก่ องทุนไม่สำมำรถลงทุนใน กองทุน UBS (Lux) IS - China A
Opportunity ได้อีกต่อไป
ในกรณี ท่ีกองทุนไม่สามารถที่จะนาเงินไปลงทุนใน กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ได้อีก
ต่อไปไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มี
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ลักษณะเดียวกัน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทา
ให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจทาให้กองทุนมีการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม กองทุนจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุน
อื่นใด
เนื่ อ งจากกองทุ น เปิ ดธนชาต อี ส ท์ส ปริ ง China A เพื่ อ การออม มี น โยบายการลงทุ น ในกองทุ น รวม
ต่ างประเทศ เพี ย งกองเดี ย วคื อ กองทุ น UBS (Lux) IS - China A Opportunity ดังนั้น ความเสี่ ย งของ
กองทุนรวมต่างประเทศ จึงถือเป็ นความเสี่ยงของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม ซึ่ง
ผูล้ งทุนควรยอมรับด้วย
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