
รายงานรอบปี บัญชี 

กองทุนเปิ ดธนชาตไซน่าเลนจ#์1 

(T-CHChallenge#1) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแตว่นัที� 12 พฤษภาคม 2564 ถงึ วนัที� 11 พฤษภาคม 2565 

บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จาํกัด 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จาํกัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดําเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตไซน่าเลนจ์#1  
สาํหรับรอบระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ถึง วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นบัจากวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 Hang Seng China Enterprises Index ไดป้รับตวัลดลงประมาณ 
9.95%(YTD) หลงัจากในช่วงปลายปี 2564 ในเดือน ธ.ค. COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ Omicron ได้เกิดข้ึนมากดดันตลาดหุ้นทั่วโลก เพราะไวรัส 
COVID-19 สายพนัธุ์น้ี มีความสามารถในการหลบเล่ียงภูมิคุม้กนัจากวคัซีนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ดงันั้น จึงคาดว่าแต่ละประเทศจะตอ้งใชน้โยบายเชิง
ป้องกนัอยา่งเขม้งวดและท่ีสาํคญัก็คือ ในกรณีท่ีไวรัสสายพนัธุ์น้ี สร้างผลกระทบรุนแรง (Worst Case Scenario) อาจส่งผลให้เกิดประเด็นท่ีส่งผลต่อ
การลงทุน เช่น ตลาดหุ้นด่ิงแรง โดยคาดว่าตลาดหุ้นทัว่โลกมีโอกาสปรับลงจากปัจจุบนัถึง 15 – 20%  หรือการนาํไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ หากไวรัสคร้ังน้ี
นาํไปสู่การปิดประเทศ (Lockdown) รัฐบาลและธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะเร่ิมมีขอ้จาํกดัในการกระตุน้เศรษฐกิจ 

ในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ภาวะสงครามท่ียืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
ชดัเจนมากข้ึน เร่ิมมาจากราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนทาํสถิติใหม่สูงสุดในรอบมากกว่า 10 ปี ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้สถานการณ์เงินเฟ้อทัว่โลกเพิ่ม
สูงข้ึน และกาํลงัเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยเูครน อีกทั้งชาติตะวนัตกออกมาตรการควํ่า
บาตรรัสเซีย เร่ิมด้วยการตดัธนาคารรัสเซียออกจากเครือข่ายสมาคมโทรคมนาคมทางการเงินโลก (Society for Worldwide Financial Interbank 
Telecommunication หรือ SWIFT) เพื่อเป็นการตอบโตก้ารท่ีรัสเซียเขา้รุกรานยูเครน และมีผลให้การทาํธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศของ
รัสเซียมีปัญหาส่ิงท่ีน่ากังวลคือ สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจจะยุติลงได้ แต่หลายฝ่ายประเมินว่าสถานการณ์สงครามทาง
เศรษฐกิจจะดาํเนินต่อ โดยเฉพาะการดาํเนินมาตรการควํ่าบาตรเศรษฐกิจจะเพิ่มมากข้ึนจากสหรัฐและชาติตะวนัตก ซ่ึงจะทาํให้ความขดัแยง้ระหว่าง
ประเทศมีความซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน จากเดิมท่ีมีสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐและจีนท่ีส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนโลก และเพิ่มข้ึนมาดว้ยความ
ขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายสหรัฐและชาติตะวนัตก กบัฝ่ายรัสเซียและพนัธมิตร 

ในขณะน้ีตลาดโลกกาํลงัประสบกบัสภาวะการเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงข้ึนในหลายๆประเทศ ซ่ึงไม่ไดเ้กิดมาจากฝ่ังรายไดท่ี้สะทอ้นการเติบโต
ของเศรษฐกิจ แต่เป็นฝ่ังตน้ทุนในการผลิต ขนส่ง โดยมีสาเหตุ ดงัน้ี 

1.กาํลงัการผลิตยงักลบัมาไม่เต็มท่ี ประกอบกบัความตอ้งการสินคา้ท่ีสูงข้ึนแบบทนัทีทนัใดหลงัการเปิดเมือง ส่งผลให้ผลผลิตสินคา้ต่างๆ 
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงทาํใหร้าคาขา้วของทยอยปรับตวัสูงข้ึน 

2.ตน้ทุนเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากการเปิดเมือง ทาํให้ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเร่งกาํลงัการผลิต และมีความตอ้งการใชพ้ลงังานสูงข้ึน ประกอบ
กบัราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มข้ึน ทาํใหต้น้ทุนปรับเพิ่มสูงข้ึนตาม โดยผูป้ระกอบการท่ีสามารถส่งผา่นตน้ทุนท่ีสูงข้ึนไปยงัผูบ้ริโภคได ้ก็มีการปรับราคาสินคา้
เพิ่มข้ึน และเป็นท่ีมาของอตัราเงินเฟ้อสูง 

3.สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ประเทศรัสเซีย เป็นผูผ้ลิตแก๊สธรรมชาติ โลหะมีค่า หรือ Soft Commodity อย่างนํ้ ามนั ในระดบัสูงของโลก
ดงันั้น มาตรการคว ํ่าบาตรรัสเซียทาํให้หลายประเทศจาํเป็นตอ้งมองหากาํลงัการผลิตท่ีอ่ืนเพื่อชดเชยแหล่งนํ้ ามนัของรัสเซียท่ีหายไป อยา่งไรก็ตาม 
การหาแหล่งนํ้ามนัมาชดเชยน้ี ทาํไดย้าก ทาํใหร้าคานํ้ามนัยงัคงอยูใ่นระดบัสูง 

  ในขณะท่ีการประชุมของFed ท่ีไดส่้งสัญญาณการเร่งข้ึนอตัราดอกเบ้ีย เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (Fed) ประกาศว่า คณะกรรมการกาํหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee) ไดล้งมติเป็นเอกฉันท์ใน
การประชุมพฤษภาคมน้ี ให้ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียถึงคร่ึงเปอร์เซ็นต ์หรือ 0.5% ซ่ึงถือเป็นการปรับข้ึนดอกเบ้ียคร้ังมากสุดของธนาคารกลางสหรัฐ
นบัตั้งแต่ปี 2000 เฟดมีมติข้ึนดอกเบ้ีย 0.75% ตามคาด พร้อมทั้งส่งสัญญาณจะข้ึนอีก 1.75% ในปีน้ี เพื่อสกดัเงินเฟ้อ และคาดหวงัให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวั
เร็วข้ึน เน่ืองจากมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหนา้ 

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1 มีเป้าหมายท่ีจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ กองทุน Hang 
Seng China Enterprises Index ซ่ึงเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้าง ผลตอบแทนท่ีสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบั
ผลตอบแทนของดชันีHang Seng China Enterprisesทั้งน้ี กองทุนไดมี้การใชดุ้ลยพินิจปรับกลยทุธ์การปกป้องค่าเงินใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน และไดติ้ดตาม
การบริหารกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนในต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ด 

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

หนา้ 1



ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คํานวณจาก  คือ ตัวช้ีวดัของกองทุนรวมน้ีใช้ กองทุน  Hang Seng China Enterprises (Passive 
Management) แต่อาจตํ่ากว่าหรือมีส่วนต่างจากกองทุนหลกัซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ค่าใชจ่้ายของกองทุน 
และการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน 

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.00 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั
จดัการท่ีกองทุนถือลงทุนไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์อง บลจ.ธนชาต www.eastspring.co.th ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง  ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตังแต่ 

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

11 ก.พ. 65 

ถงึ 11 พ.ค. 65

11 พ.ย. 64 

ถงึ 11 พ.ค. 65

11 พ.ค. 64 

ถงึ 11 พ.ค. 65

11 พ.ค. 62 

ถงึ 11 พ.ค. 65

11 พ.ค. 60 

ถงึ 11 พ.ค. 65

-  
ถงึ 11 พ.ค. 65

12 พ.ค. 58 

ถงึ 11 พ.ค. 65

T-CHChallenge#1 -21.56 -24.27 -32.97 -14.05 -7.79 - -9.47

Benchmark -18.92 -21.67 -28.53 -12.14 -8.18 - -9.61

Information Ratio2 -0.35 -0.38 -0.65 -0.29 0.06 - 0.02

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

47.50 35.58 30.49 24.00 21.65 - 21.59

หนา้ 2





















 

 

 

 

 

 

 

- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว
- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์
- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�

หนา้ 3



รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
1 ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 02 เมษายน 2563 
2 นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรติ  16 สิงหาคม 2564 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ี เว็บไซต์ของบลจ .ธนชาต  (www.eastspring.co.th) และสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . 
(http://www.sec.or.th) 

หนา้ 4



หนา้ 5



ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน 

Bank of America 
The Bank of Nova Sctia 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนท์
แบงก ์
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ตดัสินใจลงทุน 

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

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

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

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

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

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

รายงานสรุปเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

2,339.65 5.63% 

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

- - 

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

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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รายละเอยีดการลงทนุในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาซ ือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  ธนาคารกสิกรไทย AA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 32,790.46  0.08%  32,790.46  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเส่ียง (96,677.49)  (0.23%)  (96,677.49)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเส่ียง (119,157.49)  (0.29%)  (119,157.49)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า   เอสซบีี เอกซ ์ ปัองกันความเส่ียง (813,757.37)  (1.96%)  (813,757.37)  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

*อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

กองทนุเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1

รายงานการลงทนุในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วันที ่11 พฤษภาคม 2565
TRIS FITCH S&P Moody' s

40,339.97 100.00 40,339.97

40,339.97 100.00 40,339.97

40,339.97 100.00 40,339.97

2,339.65

2,339.65

F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2,138.34

A* A3* 201.31

(996.80)

32.79

(1,029.59)

(100.54)

(100.54)

รวมทั้งส้ิน 40,339.97 100.00 41,582.28

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงินลงทนุ

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบ้ีย 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ

กําหนด

จาํนวนหน่วย

 (พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

การลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 97.03

ตราสารทนุ 97.03

2828HK Hang Seng China Enterprises Index ETF 133.30 97.03

เงินฝากธนาคาร 5.62

ประเภทออมทรัพย์ 5.62

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 2,137.47 5.14

(0.25)

BANK DEPOSIT-HKD JPMORGAN CHASE & CO. 190.80 0.48

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (2.40)

หนี้สินอ่ืน (0.25)

100.00

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.08

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (2.48)

สินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอ่ืน

กองทนุเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1

รายงานการลงทนุในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วันที ่11 พฤษภาคม 2565
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อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง (ประเทศไทย) ความหมายของเรทต้ิง 

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

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

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเก็งกาํไร (Speculative Grade 
Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมีความเส่ียงต่อการผิดนดัชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทติง้ ไดใ้ชสั้ญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ตอ่ทา้ยอนัดบัเครดิตขา้งตน้ เพือ่ใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกว่า
เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทติ้ง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ตอ่ทา้ยเพื่อแสดงถึงการใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดั
ภายในประเทศไทย 

Descr iption Standard and Poor’s Moody’s FITCH Ratings 

Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term 

Investment Grade 

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

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

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

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

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

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

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

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

  Speculative Grade 

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

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

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

CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

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

Default in payment of obligations - D 
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ti! \9\H,w 6U'ei11i1 'l m'lJ m1 i�u �t� cJ16U'el-:i tt1 el� 1nmil \9\m cJi-:in ri 11 iilrvl cJ-:J'l'leJ m1mih,1 'll el-!! 6U'1m f 1'ilg;ttJ� 1:J'WU 1.JM 11.J
� 

g; 9/ 9/ J , Q/ a1 QI ci. d lfl 9/0J .,,g 01 d 9 9/ QI d 9/ 9/ , lJl cl 
'Uel'ffd1.J'UeJ-:J'U l'l'll 'il l'U'Well:Jfl'lJri't'l f11i1'Wfl11fleJ'lJ'lJ'f.U'li'\ll 1\ol1'lJ'il'Wtl-!!1'W'Vl l'Wd1cJ-!!1'W 'Uel-:JNflel'lJ'lJ'f.U'li'Uel-!l'U l'l'IL'il 1 ell:Jl-:J 11fl\ol 1lJ q QJ � Cl 'U t.l 

' .,:!,I d"9 �I GI 9/ 9/ 0 .::::i. I ,A 
m \olf111illri1elfltll'W f111 ill 1 'W el'W lrl\olel 1'iJL1J'WLri\ol I ri flel-:J'\ll'W\olel-:Jri l:J\9lfl11\ol1L'W'W-!!1'W \91 ell'W el-!! q Q q q 

• 
,<:;:\ o 9/ J1. ..::::. ,:g ..:::. SI 1 -::::. 

tJ1 g;LlJ'W m1u 1L fl'W el 1 m-:imrnt i1g;L'W elri 7'Uel-:J-:J'lJf111 L-:J'W 1 \ol1:J1111 1111t1-:i m1 t1J\9ltN cJ'UellJ't111-:J'lJ mmuu fll'l-:i111:Jm1 

u-eig;t tt\91 m1ru'l'U 11.Ju 'lJ'lJ�vh 'l ��nwu1rnu el6U'el11i11 \oll:Jtl n�el-:i1o1111�mrn1el iilq 'U 'll cu 

,::::. Q./ d,,::::t .::::. 0 Q/ 

mll'Vl vn elel\9\'Vl 'illfl\9\ 

f11-!ll'\ll'l'l"116 lJ'Q'W11:J'U 2565 
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ml-.'.l't:J'W!Uvl'.ii'W'l!'lfl1'll''Wl'l!'l!ij'k!�#l 

-.'.IU!!rfvl-.'.l�l'W:::fll'H�'W 
QJ ,. 

Tl! 1'1-!'YI 11 'V'ltp,Jillfl:IJ 2565 

ai, 9) I ai. 

!-.'.l'U M 'l'.J'U !! bl'\91-.'.l \911 l'Jl,j 1:1 fl 1�\91 'fi'j'j':IJ 

!�'U bl'\91!!1:l�!�'UNlflTI'U lfll'J
• • 

�n11i'l 'lllfl\910 mi'.i l'J 

9) ,J O,I O,I rl 

!'ll l'Yl'l-l'illflbl'WW 10'U 'Vl 'U ii 
V V q 

rh H�1vl'i'11.1�1v 

mid1�'U 'lrrl'i'11.1�1v 
,, ' 

"""' "" 

'Yl'Ubl''W0'U 

d. lrj 9)C.J 9),:!! I 
'l'.J'U'Vl 119lrn'll7fl�t1011ml'JMl'.)'W

fll'l'J('lll\ol'l'.j'U)bl'�bl':IJ

1Jt)J'l51.Jf'I.Jbl':IJ�i:l 

'lJ 1191'1'.J'U bl'�bl':IJ 'lllflfll'J\91 l!U'Ui.1 l'U 

'Yl:IJll'J!'Yl\9) 

7 

3, 4 

3, 5, 6 

7 

3, 5, 6 

5 

'I.Jl'Vl 

2565 

40,339,970.09 

2,338,780.18 

873.65 

32,790.46 

42,712,414.38 

1,029,592.35 

100,407.76 

131.05 

1,130,131.16 

41,582,283.22 

83,440,472.16 

90,297,995.59 

(132,156,184.53) 

41,582,283.22 

4.9834 

8,344,047.2160 

2564 

66,710,211.34 

4,608,228.07 

755.74 

576,813.76 

71,896,008.91 

55,128.67 

67,242.83 

113.36 

2,151.40 

124,636.26 

71,771,372.65 

96,535,645.39 

85,831,818.38 

(110,596,091.12) 

71,771,372.65 

7.4347 

9,653,564.5393 
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":'I Ill ' ' 

fltl�'Yl'W!1JY!'.l'i'W'lflVl !'lf'Wl'lflHl'W'il#l 

., "' OI 1'W'YI 11 'Yltj11illfU.J 2565 

fltl�'Yl'l-l11:JJ ETF 

Hang Seng China Enterprises Index ETF * 

11:JJ1�mNYJ'Wl'Wntl�lJm1:JJlmh�'1.h:::1'YIH 

11:JJ!�'W��'t'J'W (11ill't'J'W 68,916,396.38 'Ul'YI) 

('Ul'Vl) 

133,300 40,339,970.09 100.00 

40,339,970.09 100.00 

40,339,970.09 100.00 

* flei-:l'VJ'W Hang Seng China Enterprises Index ETF ih1 !cJ'l.JlcJfll'HN'VJ'W!�el 'hi'"l�Nl;'Wltl'l.J!!'\ll'Wlf1ii'11'icJs:if1'l.JfH'l\91tl'l.J!!'\ll'W

'\Jtls:J\97'1/'W Hang Seng China Enterprises

หนา้ 15



f)fl�'l'J'WlilYlfi'W ')fl\,), 'll''Wl'll'l!tl'W �#1 

- I "' "' 

�Uu-:i:::flelU'Jltll:"l:::!mJYl!�'Wtl�'l'J'W
OJ "' 

W 1'W'YI 11 Vltp,lfllrlil 2564 

Hang Seng China Enterprises Index ETF * 

'J1il l�'W tl�'l'J'W1 'W f)fl�'l'J'W-:i1il 1 'W �HU-:i:::!'Yll'I 

'J1ill�'Wtl�'l'J'W ('Jlrll'l'J'W 81,686,351.29 Ul'YI) 

('JJTVl) 

158,000 66,710,211.34 100.00 

66,710,211.34 100.00 

66,710,211.34 100.00 

"' i  "'"9 91"19/ 9 ""' "' * flel�'VJ'W Hang Seng China Enterprises Index ETF ll'W !l'l'Ull'Jfll':!1:N'VJ'WL'l'lel bl! !�NJ:1\9l'el'JJ!!'Vl'W !fl1:1!fll'J�fl'JJN1:1\9l'el'JJ!!'Vl'W

"1J'el�\Pl'l5'W Hang Seng China Enterprises
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-:,>I 11) • d 
mN'Yl'I-Huvl'.ffl-!'111\?l !'11'1-!l'lllHl'I-Hl#l 

-:j'I.J f11, 'J'lllvl 't:J'l-!!'Uvl!fl'1 'il 

t'fl'l'ij'I.JU�'l-!Q'vl1'1-!� 11 'tH]llfllflll 2565 

'J'lcJM 

'J'lcJtl'i'!�l-llh.!N];l 
� 

'J'lcJll'i'rHlfll1JcJ 

nJJ 11 v M

ri1'l.ft�1cJ 

' "' 31 • I "i' o' 'fl11ifi:JJll-!cJ:IJ�l:)l!1;'1N1;lu'J'g; !cl'l5l-! 

rl 11i'J''J':JJl'WcJ:JJl-! lcJ'\llg;l iJ ell-! 

rl11ifi:JJ!'WcJ:IJ1'l57:ii'Vl 
� 

ri 1 'l .ft�1v'l u m1f uoiie1;iulf ii 1v1;1-:i'l'Jl-l 

ri,W�wtu 

'j'J:IJrllH�1cJ 

.-=:,.d, a,, ,.¾ � 
'J' ll'Jfm 'Ul\?l'l'jl-l-q'\111i'\ll!fl\?l'Ul-! 'illfll-;!l-! 1;1-;!'l'jl-! 

11vm1 n, "l 1c 'Ul\?l'l'Jl-l)ey'Vln� il'-:i "lli1n\?l �u 'il1rn�u M'l'Jl-1 

11vm1 rl1 "l 1 ( 'Ul\?l'l'jl-1 )-ey'Vln�!n\?l �u 'il lflflt\J t!JlB'4 iu 'fl

'J'll'Jfll'j 'U 1\?l'l'jl-1-q'VlTI�cJ-;j "lli1n\?l �l-1 'illflflt\J t\JlB'4 iu 'fl

'J' ll'Jfll'j fl 1 l 'J' ( 'U 1\?l '\ll'W )ft''\11 TI 'iJ lfl i � 'j 1111;1 fll tJ� cJ'Wl�l-1 � 'J' 119i 1-:i tJ 'J' g;l'\11 fl' 
' ' 

fll'j 1 �:JJ �l-1( 1;1\?l M) l 'W ft'W'\ll'J'Vl6ey'V1TI'illflfll'jflll 'W l-!-;!ll-! f1B'Wfllii !�'W "ll'i' 

3 

3 

5 

5 

3 

6, 7 

in mii1�u"ll'i' 3 

fll'j !�:IJ �l-1( 1;'1\?IM) l 'W ft'W '\ll'J'Vl 6-q'VlTI'il lflfll'j rll!'W'W-;! l'W '11 «-:ii flflliil�l-1 M 

2565 

1,110,756.12 

2,191.30 

1,112,947.42 

616,052.66 

15,401.42 

77,006.63 

40,900.00 

240.00 

2,590.04 

752,190.75 

360,756.67 

'I.Jl'\11 

(3,131,697.15) 

(13,600,286.34) 

(3,750,345.00) 

(1,518,486.98) 

80,294.09 

(21,920,521.38) 

(21,559,764.71) 

(328.70) 

(21,560,093.41) 

2564 

2,839,896.39 

3,662.90 

2,843,559.29 

1,064,299.51 

26,607.51 

133,037.45 

40,900.00 

1,810.00 

21,028.94 

1,287,683.41 

1,555,875.88 

(13,630,712.46) 

14,010,759.12 

4,421,326.38 

(316,796.66) 

(8,470.22) 

4,476,106.16 

6,031,982.04 

(549.43) 

6,031,432.61 
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":'I Ill • d 
f)0-;il'J'W!Ul>1'.li'W'lflfl !'lf'Wl'lfl!l:'l'W'll#l 

-;j1J!!Jri,]-;jf)l'J!U�tl'W!!Ul:Nl:r'W'Yl'i'Vl�1;!''1'1fi 

tlltt'i1JU�'W1;!'Yl1'W� 11 'YltJ11illrlil 2565 

,d. J ..:::-. ..:::-. Q.I d ..:::-. 

f)l'a !'l"llJ 'U'W( [1\91 [I� )bJ''Vl1i'UeJ �ff'W '\11':i'l"l clbJ''Vl1i'illf) 

f1l'H17! 'W Wl l'W 

rnrn\9J[l-;J'\JeMfl'W'Vl1'1"lcJbJ''VlTI'l'W1:;1111�il 

fl'W'Vli'l"luey'Vln ru 1''W�'Wil 

fl'W'Vl1'1"lcJbJ''VlTI ru 1''Wumvil 

f111 ! 'U� cJ'W!! 'U [I ,;I 6U el� 'il l'W'J'W 11 'W 'JcJ[! � '\11 'W 

(¾j[l�lVl'W'JcJ[!:; 10 'IJl'Vl) 

Vl'W1clM'VJ'W ill 1'W�'WiJ 
' . 

QJ I A Q/ .::c':I, � G] I ';_!j Vlf) : 'Vl'W1clM'VJ'W'Vl':i'IJ'lfeJrl'W !'W':i:;1117-;JlJ 

11u1cJM'VJ'W ru 1''Wumvil 

'IJl'\11 

2565 

(21,560,093.41) 

(8,628,996.02) 

(30,189,089.43) 

71,771,372.65 

41,582,283.22 

Vl'W1cJ 

9,653,564.5393 

(1,309,517.3233) 

8,344,047.2160 

2564 

6,031,432.61 

(72,757,506.66) 

(66,726,074.05) 

138,497,446.70 

71,771,372.65 

19,378,832.3557 

(9,725,267.8164) 

9,653,564.5393 
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iHNfJ'W!U\l11i'W"lll\ll,"lll!l"lll!fl'W�#l 

tnrnH'l'i\l11.h�frnU-.'.11Jfll1t�'W 

2. 

3. 

fl 0 .;J 'Vl'U!ll \91 li'W 'lfl\91 l nl l'lflt 1:l'W �#1 ("mN 'Vl'W") 'ii \91'Vl �1 ii vm 1'.l'W fl 0 .;J'Vl'W ':i 1lJ fl'U rl1t! fl .;J l'W fl ru� m rn m1 n 1 n 'lJ 
' ' ' 

Q/ QI r/ QI QI d d_ QI d ,:;:\..:::,, .d. O '3/ 

'IH'lfl'Vl'a'\IW!!1:l�\91m\91'1'11:lfl'Vl'a'VW ("fl.1:1.\91.") !lJ01'W'Vl 12 'l"lt]llfllfllJ 2558 lJ!,;J'W'VJ'W'il\91'Vl�!'UcJ'W'ill'W'J'W 1,000 m'W'Ul'Vl 

(UD.;Jt1J'W 100 i1'Wml-;wM'VJ'W J,J1:1ri1Mil1v1:1.;J'VJ'W1:I� 10 rn'Vl) l\91cJ1J'U1EJ'Vl'l'iftfl'Vl1'1"l�'il\91fll':ifl0.;J'VJ'W li'W'lfl\91 'illfl\91 

("'U11'J'Vl'O \91 fll'a'') 11'.l'W rr 'D \91fll'J fl0,;J'Vl'W!! 1:1�'W 1 cJ'Vl �1iicJ'W'l'l'W 'JcJj;j ,;J'V]'W u 1:1� 'li'Wlfll'J flnm i 'Vl v 'ill fl \91 (llm'lf'W) 11'.l'WN'\911rn 
OJ 'I q OJ qJ 

Nmh�1v'lfu 

fl 0 ,;J'VJ'U!1'.l'W fl0,;J'VJ'W 'J'JlJ 'lh � !fl'Vl1'U�0fi'W 'l'i'W 1 c)i;l,;J'VJ'W �,;) i:un l'l'l 'W \91 'J� cJ�nmi'W "l'\91 'llM f10 ,;J'VJ'W 'l'i� 01rl 0'1'/'W 'JclM'VJ'W 

1JJ,J1:1ri1i.;Ju� 10.86 m'Vlt'W i'I.J ru 1'W'Vl7f111 'l\91 l\91cJ1J'W 1vmmU'Wfl711:l.;J'VJ'W 'l'W'l'l'W1cJ1:l.;J'VJ'W 'lJ0.;Jfl0.;J'VJ'W11ll'l'W�7.;J'U1�l'Vlfl' 
,:::t c:! ,:!i ,::g d .::\.d. d .d. di 

!'l"lcJ.;Jfl0.;J'VJ'Wl\91cJ1 fl0 fl0.;J'VJ'W Hang Seng China Enterprises Index ETF '15.;J!1J'WfleN'VJ'W':i'JlJ0'Vl!0'W'Vl'il\91'Vl�l'UcJ'W"li0'lllcJ 

'l 
QI QI o"1 ,::g ..:::,, QI 

� 'W\911:11\91'1'11:lfl'Vl'J'l"lcJeJ0.;JM (The Stock Exchange of Hong Kong: "SEHK") '15.;J'lJ'J'l'll'Jll1:l�'il\91fll'J !\91cJ Hang Seng 

Investment Management Limited l\91cJm�cJ'l'W10'U'IJi1jil:uU0cJfl'Jlf0v1:1� 80 'lleNJ,j1:lfil'Vl1'1"l�ft'W"!'VlTI'lJ0.;Jfl0.;J'VJ'W 1,�\d 

fl0.;J'VJ'W'il�! eu' l'Vllffi1ji1j10'1. f�,'W 'fi (Derivatives) 1 \91cJ1J1\91'Q'U'J �« .;J r11�0i/ eNfl'W fl'JllJ!�cJ.;J (Hedging) 'ii lfl'eJ\9117!!1:lfl!'U� cJ'W 

11'1-l \91'Jl�7.;J'U'J �!'Vlfl' 

" 
Ji 

" ' 

.;J'lJ m111ui"l Mi \91'1'1 l'll'W \91 llJU 'W 1'1.Jij'IJ�'Vl 1.;J'!Ji1jirl1M 1'Ufl0 .;J'VJ'W 11mrn �flD.;J'VJ'W rl110-;Jtft cJ.;Ji'l"lvi«mflll'U1EJ 'Vl 'il\91fl71 

mVJ'Wf17'1'l'W\911\91cJl�1'Um1rnll'W'lfeJ'U'illfl fl.1:1.\91. ("um'I.Jij'IJ�'Vl7.;J'!Ji1ji") ihwi0.;J�um'I.Jij1J1i'Vll.;J'IJi1ji"l:iJ"l�n1'l'l'W\91 H

fl0.;JVJlJ 'Uij'U1J\911lJlJ1\91'Jjl'W fll'J'JlcJ.;Jl'W 'Vl 7-;J fll'J t1'W �0 0fl I \91cJft fl11'lfli'l"l'!Ji1ji 

' " " 

11'1-!1:1,;J'Vl'W 'l 'W fleJ,;J'Vl'W'J'JlJlllfl'W 0'lllcJ'l'W�7.;J'U'J�l'Vlf1' !! ft\91,;j�'JcJlJj;jfilcJ�'li'J'JlJ l\91cJ'l �'Jlfl1950'lllcJf11.;Jci1n\91 
q q OJ q 'I 

ru 1'Wl11\91fill�'WM'VJ'W 

n1 i 1'1'1 lD'lll\91'VJ'W cy'Vln� cJ.;J "l:utn\91 tu 'illflfll':i'Ll1'Ud;J1:lfil'lJ0.;Jt�'W M'VJ'W 'l ttt 1'.lu J;J 1:1 ri1��linlJ 'il�i''Uf'l 'W n1 i 1'1'1� 0 'lll\91'VJ'W 

'Jlfll'VJ'W 'lJ0.;Jl1'W M'VJ'W� 'il l'l'l'W lcJ 'l rnt11m � cJ�'J.;Jtl 7'1'1U fl 

m111Jf 11cJ Mu1:1�ri1 'l ��1v 
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4. 

'Vl'HJ'\Jl\Pl'VJ'U 

ifo.1;�1�m�u1o111�1nh�!'Vlft 

'U11J;�1�u1�u1o111�1.,:i1h�rnft 11'1..!Mfil!�'U!�'W'l.n'Vl t\PlvH'01o111111:'lm'!..l�vu ill 1u1n\Pl11vm1 iru'Vli''V'lt1rn�'Vl�iru� 

1�m�u1o111�1.,:i'l..!1�rnrr ill 1uiuTI11'1..!Mfil!�'U!�'U'I.J1'Vl t\Plc.JH'51o1111rnm'!..l�vu ill 1m!u 1rn�'ff11J11J7el1-fi'WTI ill 1u� 

!fl\Pl'ill'Jfll'j 11'1..!1:'l,;Jfil!�'U!�'U'I.Jl'Vl !\PlcJH'Olol'il\ol1:IJ'ff11,j11,j1

lli -ruiuTI f11 l 'i'Vl�el 6\Jl\Pl'Vl'U�EJ,;j "lil1n\Pl�'U'illfHYtlltlllel'U'W'UTI�EJ/him'I.Jnl'Vl'U\Pl Tll'U1W !\PlcJ'!..li''I.J'fftlltlllel'U'W'UTI 
q CJ CJ q eJ eJ q 

rn 1u iuTI 'iJ 1n 51o1111o11:1J1:Y11J 11,jl 1 �'U nn 11o1m\Pl'IJ el .,:i 'ff11J11JW�'W'U TI�ii ell�fl -:i m � el I iu1� v1nu t \Pl l'J!! ft1P1.,:i11:1J 1 u � fl'Vl� 
,<:!:1, 9} ;1  Q.I Q,' ,;/  e::,,. 

m el! 'iJl'Vl 'U 'iJlflfttlltlllel'U 'V'l'U1i !'U ,;J'I.J!! ft\Pl-:j'\l l'U�fll'i !s!l'U 
eJ CJ q di9 

flel s!l'VJ'U! ftl'Jfllldl�'U Mm:JJ'!..l'i�:JJ11:'l'j'j,J f;j lm 'i)lfl'jll'J l�\oll:IJlJl\ol'il 40 ( 4) (fl) I 'U '0\ol'il! el l'Ji:'l� 15 6\Jels!l'ill'Jl� nel'U'\1 fl 

'ill'J�lcJ 

l'U fll'j 11\Pl'\'11�'1.Jfll'j !�'U !�!�'U "l '1..!1o11:1J!! 'U 1'!..l�'IJ�'Vlls!l'IJ11,j; NlcJ'I.J1'Vll'i�el-:j, 'i'i'19J 1:'ll'JVj'W 'i)!!i:'l� fll'j'!..l'j�:JJllli fll'i'Vl1:'llcJ'!..l'j� fll'j 
� .d. I O ,<:.'.I, d d 9J Q,' .<::,, Q,' ,I �e:::,,. lJJ 9J I 9 9,1 I ,=,,, 9) d. Q) ,=,,, QI d 

"IM :IJ N 1:'l m �'Vl'I.J \ol el 'i) l'U 1'U! s!l'U 'Vl ! fl l'J16\J els!! fl'I.Jft'U m'V'I cJ 'Vl 'U ft'U 'j ll'J !\Pl fl1 ! 'Ji'i)ll'J !11:'l � fll'j ! 11 \Pl!N cJ 6U el l,Ji:'l! fl l'J1fl'I.J ft'U 'Vl'i'V'l l'J 
;fq d ,=,,_ Ji ,::9 d ,=,,_ ,.¾ q I lJJ O d lJJ 3) 

!!1:'l�'Vl'U ft'U 'Vl ell'iJ!fl\Pl 6\J'U ')1,;j Ni:'l'Vl!fl\Pl 6\J'U 'i)'j s!l ell 'iJ!!\olfl\oll,;J ! '!..l 'iJlfl'iJl'U 1'U'Vl'!..l'i �mill fll'j 11 

'I.Jl'Vl 

2565 2564 

9,638,257.76 58,749,598.82 
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5. 

6. 

t 'W 1 �'1111�il rnN 'Vl'W" 11 cJfl1':i1i':i ii 'il':i�'\111� nu�ihr1w fl'IJ'IJ11J'Vl ll' \91fm u fl �ii 'ilm1tu � �" rfti '0,r'W!W�/'111 '0 mrnrm 
'I. q tJ 'll q 

1�tl'Jfl'Wfl'IJ'IJ11J'Vlll'\91m11rn�n'0�'1'J'W 1wm1�rl1r1t1JIK�n�11rl1'11f'I.Jiliuir\911'W� 11 'l'Hl1Jfllfl1J 2565 !!fl� 2564 

"IK��'0hJtl 

I ,::;t QI 'J} I 

fl 71i':i':ilJ!'WcJ1J fll':i 'il \91fl7':ifll� 'illcJ 

I .:::1 ,::::.\ 9/ I 

fl 71i':i':ilJ!'WcJ1J'W lcJ'Vl�!'IJ cJ'W rm 'il 1v 

9) � QI Q.J rl 
! 'il1'11'W 'illflftt\JW7'0'W'l'l'W1i

u " q 

2565 

616,052.66 

77,006.63 

92,398,250.00 

84,215,880.00 

'Ul'Vl 

2564 

1,064,299.51 

133,037.45 

195,323,849.43 

218,868,169.50 

40,670,070.00 

'W lcJ'IJlcJfl1'jf17'11'W\91':ilfll 

\91 llJ! f1 'ill CV]�'j � \! l 'W '11'W � ifo ;'lfTW 

\911rnnru ev1�1 �\! t'W'11tl'�il'0 i'Jf1t1 

\9171J�':i�'1,!lWYt1Jt1Jl 

\9171J�':i�\! l 'W irt1Jt1Jl 

2565 

52,528.50 

6,566.05 

215,834.98 

'Ul'Vl 

2565 

'I.Jl'Vl 

2564 

23,689.41 

2,961.19 

165,771.48 

55,128.67 

32,790.46 1,029,592.35 

หนา้ 21



หนา้ 22



'IJ1'Vl 

tl! 'J'Wll 11 'VHl1ifl1rllJ 2564 

66,710,211.34 

576,813.76 

55,128.67 

66,710,211.34 

576,813.76 

55,128.67 

1� 'W iN 'VJ 'W � 7-:i"l � -:il,J fl� 11�'W fl-:i'\IJ 'W :J.Jl'il 1m lrll\91 m\91� iJ flTJ l 1-:i 0-:i 1 i' 0 cl 7-:J'lf \911 'il'W i 'W \9lfll\91� iJ ft m'l'l ri-ci 0-:i 1m :;\! fl :u mh :;1fl'Vl 
0 cli'W ':i:; \911J� 1 11'W '1.h:; fl01J�1t'Jfl0-:J'Vl'W':i1:J.J� 'il\91'11:; 1UcJ'W i 'W� 1nh:;l'Vlrr�iJ1:Ym'l'lr1ft0-:i� �0'\JlcJ i'W\9lfll\9l�'U\91J-:i�'W 

" ' 

0 cl1-:i1�'W'V11-:im':i fltl-:i'VJ'W '\l:; 11hJf m1r11�01-:i 0-:i11f rn rii 0-:ii'.10111 ft 1d 
I I ;J} I I 

1 r1� 0-:ii'.10'V11-:i fll':i 11'W 9i-:i 'If 0 'll 1 cJ i 'W \91 fl 1 \9ll1 L:U 1 � ti fl'W 'ii 7':i tU 1i 1iJ ft fl 7'1'l r1 ft 0-:i11 � ti mh :;1:w'W � 7 'il 1m 1r17\91 ii 7\91 lllJ fl 7':i l 1-:i 0-:i 
" " 

ll) 9/ I QI J i 9/ 91 � I O .,d �I di ,e;g lq 9)Q1 QI 91 i')el t'Jl-:J '15\91 l 'il'W fll':i 11:'l''W el':ilrll'liel 'Ult'J t \91 t'J�rl 111 ':i ell! 11 M fl111 'W \91':i 1rll'Vll 1J'W '111-:Jlfl el fl 'Ji-:! I \91 ':i 1J fll':i 1:'i''W 1J1:'1''4 'W 'il lfl 'IJ 01,jfl 
�ft-:Jlfl\91 M 'i)g;t)fl'U\9leJVi'W':i:;\911J� 2 1r1iei-:ii'.lei'V17-:Jfll':il1'Wmn1d'l.h:;fl01J�lt'J el'W'l1'W'.fii'W\9lfll\91�el'Ult'Jfl'W l\91t'J\91H " " ' 

' ' " 

l 'U el-:! 'ii 1flfl1':i l'l.lft t'J'Wll 'l.fo-:J fl \91':i 1\910 fll U t'J i 'W \9l ii l\91

" 

'IJ 0-:J fl el-:! '\IJ'W \911:J.Jl,j fl� 1 �� 'li':i ':i:J.J II fl:;� 111 'W fl \911:J.J 'U ':i g; lfl'Vl fl \91 ':i 1 \91 el fll U t'J 

lJ fl\91':i 1\91 elfll1Jt'J 
"I� .J 1J':i1J'IJ'WM\911:J.J

'IJ1'Vl 

" 

fl\91':i1\91fll\91 1:JiJe1\91':i 1\91 ei mucJ 

� 91 ' ,<::), 1-:i'W fl-:i'VJ'Wll 1:'l'\91-:J \911 t'Jl,j ii rl 1 �\91 'li':i':i lJ 

11'W1:'l'\9lllfl:;11mhfl'li'W7rl1':i 
" " 

�fl11u 'ii 1fl\9leimu cJ 
,J Q./ QJ d' 

flfl11'W 'illflflill illlel'W'l'l'W 'Ii 
'U C, u q 

2,137,467.09 

40,339,970.09 

201,313.09 

873.65 

32,790.46 

40,339,970.09 

2,338,780.18 

873.65 

32,790.46 

หนา้ 23



,, 
'11'WiY'W'Vl7�nm1u 

91 ,J  Q/ Q,l cl
I 'O l'Vl 'W'il 1 fl'ff t"lJ t"lJ 1 O'LfV'I 'W 'Ii 

fll l ��1v!'i'1��1!'J 

� 9) ' -"!)i 

!�'WM'VJ'W!!b1'1Pl�\Pl'J!'Jl,jflrll�\ol1i':i':i:IJ 

1'1u brn1rn :;1'1uN1nnu 1r111 
,, ,,

�tl'\1'U 'Olfl\Pl elfl!1J !'J 

'11'Ufl'W'Vl1�fl1':il1'W 

9,1 ,J  0/ 01 rl
I '01'\1'W '01flft't"lJt"lJ1ellfl'l'W 'Ii 

r11 'l ��1vri'1��1v 

,, 
iJeJ\oJ':il\Pl elfl!1J !'J 

,I"' � 
lJ':i'lJ6\J'Wfl�\911:IJ 

8\91':il\l"lfll\Pl 

,, 
"'"' "' 

:IJel\ol':il\Plelfl!'lJ!'J 

.I "' � 
1J':i'lJ6\J'WM\oll:IJ 

8\91':il\olfll\Pl 

4,443,572.95 

'lJl'VI 

,, 
1liil0\ol':i 7\Pl elfl!1J v 

'lJl'VI 

1,029,592.35 

100,407.76 

131.05 

,, 
1liil 8\91':i 7\Plel miiv 

66,710,211.34 

164,655.12 

755.74 

576,813.76 

55,128.67 

67,242.83 

113.36 

2,151.40 

1,029,592.35 

100,407.76 

131.05 

66,710,211.34 

4,608,228.07 

755.74 

576,813.76 

55,128.67 

67,242.83 

113.36 

2,151.40 

flel �'VJ'W il rl 11:IJ!�!'J�� l'W!rl':i � \ol � el l'O!fl\Pl 'ii 1flfl1'j�ti 'fft"lJ t"ll 11li ft'l:IJ 1':i flD �'U�\911:IJfl 11:; r;J fl'W'W �'j:; \!, rt 'WI rii el�li el 'VI 1� 

nm1u Id el�'illflflel �'Vl'W ilfln'l1d elVl� hR\ol1:1J iYu 'Vl"J'V'I 6m� nm1u \ol�nci 11'0:;r11'lJfl7'11'W \Pl 'lu 1:; v:;nm0u lu flel�'Vl'W 
' " ' 

,d? ll} I I liJ 9}Q1 ,:::I � ,J 
'ii� l:1Jrl1\Pl11'0:;; l\Pl':i'lJrl17:IJ!ft'!'J'\11!'J'il1tltl1':i!tl'lJ'\1'W 

หนา้ 24



2565 

9,133,716.00 

45,581.01 

2564 

16,661,100.00 

41,123.17 

mJ 1,1 'Vl'W ii rn1:rn �cM�l'W \9lim11� eM 'il7fli'.it1'W M 'Vl'W 'l 'W fleliJ'Vl'W 11:JJ 'l 'W�rn.h g;\ 'Vl'fl' t 1,1 NTI\9lel'I.JH 'Vl'W 'lleliJt1'W TI iJ'Vl'W \9liJfl �11 
q q q q 

.Ji IQ.I QI � ,:9_ c/ ,e.. .k !/QJ I ,:::::!. 

'\J'W el l'Jfl'IJ fl11:JJ N'W N1'W 'lJ el 1,1m1g; L'fl''j 1J 11 fl 'il fll'j L:JJ el 1,1 1:1't11'W fll'j Tl! \91 m� 'Vl'Wtrn g;\91 m� LiJ'W ')ji,I 1:1' fl11fll'j Tl!� 1,1 flft11el l'il:JJ "' "" ' 
91 di 91 ' 0 .<::,, � Q.I d t, ,J;H IQ.I � 

N TI mg; 'V1 'IJ'Vl 11,1 m'W 'IJ1fll! 1 el� l'W TI'IJ \91 el N TI m1 � 1t 'W 'W 1,11'\.l 'lJ el iJ 'IJ rn 'Vl'Vl el el fl\91111:1'11 'V1 iJ'W 'll'W el cJ fl'IJ'l.h g;\fl'Vl 'lJ el iJ 'li1 fl 'il 
"' ' 

'lJ el 1,1 � el el fl\911'11:1'11'17i'.i i'l11:JJfl:JJ'l'1''W 'TI fl'IJ i'l 11:JJ N'W N1'W 'lJ el /,1\91 TI 7�:JJ lflU el cJtvl l'Ji,1 'l� el'W el l'il'Vl 1'li111'11 '\J el/,1\,l'j 11:1'11' L vt:JJ �'W 

l!�elTI�Ml� 

91 .::::i � rl Q/ 1 d .::1 , 

� 'IJ 'Jl! 71' 'lJ el 1,1 fl el 1,1 VJ 'W Hang Seng China Enterprises Index ETF 'il g; 1L m 7g;lf if 'il 'ill'J\9171,1 'l 'Vl:JJ NTI mg; 'Vl'IJ \91 el'J 71'17'\J el 1,1 
Q.I Q.I rl t:::::!. l .d. l 91tq 910/ l 91 t:::.1 Q.I Q.I .::! 

l!l:lfl'VlHW UTig;flell,l'VJ'W:JJ'W il'J'IJ11'Jfll'j'fli,l'VJ'WL'l'lel l! i�rnNTI\9lel'IJU'Vl'W flnti'll'Jl,lfl'IJNTI\91el'IJU'Vl'W'\Jell,l�'l1'W Hang Seng 

China Enterprises 

s. m1e1'!lm11,1'1.Jm'ai l1-1

iJ'I.Jf111t1'Wd"l�i''I.Jf171el'W:JJ1iMelelfl 1�vN'i'.ie11'Wl'il'\JeliJfleliJ'VlWrlel1'W� 16 i'k1'WlcJ'W 2565 
q (lJ q q 

หนา้ 25



ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของ 

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าเลนจ์#1 

หน้า 26



March 2022

HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF
(SEHK STOCK CODE：2828 – HKD Counter /82828 – RMB Counter) www.hangsenginvestment.com*

•

•

•

•

•

•

•

INVESTMENT OBJECTIVE PERFORMANCE

Performance in Price Return ^

3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs L-T-D

HSCEI ETF - HKD Counter -4.25% -13.56% -28.63% -29.33% -21.64% 122.10%

-4.12% -12.63% -28.66% -29.41% -22.08% 119.23%

Exchange Listing

Establishment Date Y-T-D 2021 2020 2019 2018 2017

HSCEI ETF - HKD Counter -2.67% -23.31% -3.72% 10.29% -13.33% 24.90%

-2.58% -23.30% -3.85% 10.30% -13.53% 24.64%

Tracked Index

3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs L-T-D

HSCEI ETF - HKD Counter -4.25% -12.60% -27.24% -23.92% -11.18% 227.24%

-4.10% -12.35% -26.90% -22.42% -7.96% 272.64%

Base Currency

Short Sell Y-T-D 2021 2020 2019 2018 2017

Dividend Payout Frequency HSCEI ETF - HKD Counter -2.67% -21.81% -1.04% 13.30% -10.93% 27.96%

Web Site -2.57% -21.41% -0.33% 14.13% -10.29% 29.12%

Manager

Trustee

KEY FIGURES

Ex. Dividend Date

^Souce: HKEx

China Construction Bank 8.48%

Tencent Holdings 7.66%

Alibaba Group 6.84%

Meituan 6.05%

Ping An Insurance 5.12%

Industrial and Commercial Bank of China 4.61%

China Mobile 4.34%

Xiaomi Corporation 3.45%

China Merchants Bank 3.44%

Kuaishou Technology 3.25%

Issued by Hang Seng Investment Management Limited (wholly-owned subsidiary of Hang Seng Bank)

19 November 2003

Index

IMPORTANT RISK WARNINGS / FUND INFORMATION FOR HONG KONG INVESTORS

With effect from 5 March 2018, Hang Seng H-Share Index ETF is renamed as Hang Seng China Enterprises Index ETF.

The HSCEI ETF is different from a typical unit trust as it is listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited, and like other listed stocks, carry similar risks such as liquidity risk and risk of trading

suspension. The market price per Unit could be significantly higher or lower than its Net Asset Value per Unit due to market demand and supply, liquidity and scale of trading spread in the secondary

market and will fluctuate during the trading day.

The HSCEI ETF is subject to tracking error risk, passive investment risk, risk of concentration of investments in a single market/several constituent stocks of the Index and risks associated with

investments in mainland China (an emerging market).

The HSCEI ETF is also subject to dual counter risk, RMB currency and conversion risks, reliance on market maker risk and reliance on the same group risk.

The Manager may, at its discretion, pay dividend out of capital. The Manager may also, at its discretion, pay dividend out of gross income while all or part of the fees and expenses of the HSCEI ETF are

charged to/paid out of the capital of the HSCEI ETF, resulting in an increase in distributable income for the payment of dividends by the HSCEI ETF and therefore, the HSCEI ETF may effectively pay

dividend out of capital. Payment of dividends out of capital or effectively out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor’s original investment or from any capital gains attributable

to that original investment. Any distributions involving payment of dividends out of the capital of the HSCEI ETF or effectively out of the capital of the HSCEI ETF may result in an immediate reduction of

the Net Asset Value per Unit of the HSCEI ETF.

Investment involves risks and investors may lose substantial part of their investment in the HSCEI ETF.

Investors should not only base on this factsheet alone to make investment decisions, but should read the HSCEI ETF’s offering documents (including the full text of the risk factors stated therein) in

detail. 

HSCEI ETF is an index-tracking fund that seeks to provide investment returns for

investors that match, before expenses, the performance of the Index as closely as

practicable.

FACTS

The Stock Exchange of Hong Kong – Main Board

Hang Seng China Enterprises Index ETF (the “HSCEI ETF”) is an index-tracking fund which aims to match, before expenses, as closely as practicable the performance of the Hang Seng China Enterprises 

Index (the “Index”). The HSCEI ETF invests primarily in the constituent stocks of the Index.

Performance in Total Return 
#

Trading Board Lot Size
200 Units – HKD Counter 

200 Units – RMB Counter

Index

Allowed (uptick rule exempted)

Semi-annually (if any) 

Stock Code
2828 – HKD Counter 

82828 – RMB Counter

Hang Seng China Enterprises Index

HKD

Total Asset Value HKD 23,417.42 Million

Issued Units 288,086,881

HKD 1.22 per unit

DIVIDEND HISTORY  (2)

Average Daily Turnover (Feb 22) ^
HKD 3342.07 Million – HKD Counter

RMB 0.33 Million – RMB Counter

Number of Stocks held 50 19 Sep 2019 HKD 1.30 per unit

Current Management Fee 0.55% p.a. 22 Jun 2020

Market Closing Price ^
HKD 81.300 – HKD Counter

RMB 65.540 – RMB Counter

Net Asset Value (NAV) HKD 81.29 per Unit

Please read the disclaimer in relation to the Index in the HSCEI ETF's Hong Kong Offering Document. The HSCEI ETF has been authorized by the Securities and Futures Commission in Hong Kong ("SFC"). (SFC

authorisation is not a recommendation or endorsement of the HSCEI ETF nor does it guarantee the commercial merits of the HSCEI ETF or its performance. It does not mean the HSCEI ETF is suitable for all investors

nor is it an endorsement of its suitability for any particular investor or class of investors.) Certain information contained in this factsheet is obtained and prepared from sources which Hang Seng Investment Management

Limited (“HSVM”) reasonably believes to be reliable. For information sourced externally (as disclosed), HSVM has reasonable belief that such information is accurate and complete. This factsheet is for your information

and reference only, and does not constitute any offer, solicitation or recommendation to buy or sell Units in the HSCEI ETF. Investors should note that investment involves risks and not all investment risks are

predictable. Prices of fund units may go up as well as down and past performance information presented is not indicative of future performance. Before making any investment decisions, investors should read the Hong

Kong Offering Document of the HSCEI ETF (including the full text of the risk factors stated therein (such as the arrangement in the event that the HSCEI ETF is delisted)) in detail and obtain appropriate professional

advice where necessary. This factsheet has not been reviewed by the SFC.

*This website has not been reviewed by the SFC. 

Current Trustee Fee 0.0475% p.a. 17 Sep 2020 HKD 1.50 per unit

16 Sep 2021 HKD 0.99 per unit

(Source: HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited. All information as at 28 Feb 2022.)

17 Jun 2021 HKD 0.80 per unit

TOP HOLDINGS
(2) With effect from 29 May 2017, the Manager intends to make declaration of distribution in June and 

September (instead of June and November) of each year. A positive distribution yield does not imply a

positive return. 

(1) With effect from 1 May 2019, the Trustee has been changed from HSBC Provident Fund Trustee (Hong

Kong) Limited to HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited.

Index

Index

^

HSCEI ETF: NAV to NAV basis, total return with dividend (if any) reinvested. (Source: NAV is provided by

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited. The performance information of the HSCEI ETF is

provided by the Manager.) Please note that the Units of the HSCEI ETF currently available are income

units only. The performance information presented is calculated based on the assumption that there were

no distributions to Unitholders, and is for reference only.

Index: Total return with dividend reinvested, net of PRC withholding tax. Source: Hang Seng Indexes

Company Limited.

#

www.hangsenginvestment.com*

Hang Seng Investment Management Limited

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited(1) HSCEI ETF: NAV to NAV basis, with no dividend reinvested. (Source: NAV is provided by HSBC

Institutional Trust Services (Asia) Limited. The performance information of the HSCEI ETF is provided by

the Manager.) The performance information presented is for reference only.

Index: Price return with no dividend reinvested. Source: Hang Seng Indexes Company Limited.

In-kind/Cash Creation or 

Redemption

Minimum 100,000 Units (or multiples thereof) through 

Participating Dealers Only

Trading Currency
HKD – HKD Counter

RMB – RMB Counter
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HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF
(SEHK STOCK CODE：2828 – HKD Counter /82828 – RMB Counter) www.hangsenginvestment.com*

ASSET ALLOCATION LIST OF PARTICIPATING DEALERS
+

DAILY TURNOVER & MARKET CLOSING PRICE

HKD Counter

LIST OF MARKET MAKERS
+

Source: HKEx

RMB Counter

Source: HKEx

Issued by Hang Seng Investment Management Limited (wholly-owned subsidiary of Hang Seng Bank)

(Source: HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited. All information as at 28 Feb 

2022.)

Please read the disclaimer in relation to the Index in the HSCEI ETF's Hong Kong Offering Document. The HSCEI ETF has been authorized by the Securities and Futures Commission in Hong Kong ("SFC"). (SFC

authorisation is not a recommendation or endorsement of the HSCEI ETF nor does it guarantee the commercial merits of the HSCEI ETF or its performance. It does not mean the HSCEI ETF is suitable for all investors

nor is it an endorsement of its suitability for any particular investor or class of investors.) Certain information contained in this factsheet is obtained and prepared from sources which Hang Seng Investment Management

Limited (“HSVM”) reasonably believes to be reliable. For information sourced externally (as disclosed), HSVM has reasonable belief that such information is accurate and complete. This factsheet is for your information

and reference only, and does not constitute any offer, solicitation or recommendation to buy or sell Units in the HSCEI ETF. Investors should note that investment involves risks and not all investment risks are

predictable. Prices of fund units may go up as well as down and past performance information presented is not indicative of future performance. Before making any investment decisions, investors should read the Hong

Kong Offering Document of the HSCEI ETF (including the full text of the risk factors stated therein (such as the arrangement in the event that the HSCEI ETF is delisted)) in detail and obtain appropriate professional

advice where necessary. This factsheet has not been reviewed by the SFC.

*This website has not been reviewed by the SFC. 

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC 

BNP Paribas Securities Services

BOCI Securities Limited

China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.

Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited

Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

Goldman Sachs (Asia) Securities Limited

Haitong International Securities Company Limited

Hang Seng Securities Limited

HSBC Broking Securities (Hong Kong) Limited

J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited

Korea Investment & Securities Asia Limited 

Merrill Lynch Far East Limited

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

Nomura International (Hong Kong) Limited

Phillip Securities (Hong Kong) Limited 

SG Securities (HK) Limited

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

UBS Securities Hong Kong Limited

+ Please visit www.hangsenginvestment.com* for the latest list.

HKD Counter

BNP Paribas Securities (Asia) Ltd.

DRW Singapore Pte. Ltd.

Eclipse Options (HK) Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

Haitong International Securities Company Ltd.

HSBC Securities Brokers (Asia) Ltd.

IMC Asia Pacific Ltd.

Interactive Brokers Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Jump Trading Pacific Pte. Ltd.

Korea Investment & Securities Asia Limited

Mirae Asset Securities (HK) Limited

Optiver Trading Hong Kong Ltd.

Phillip Securities (HK) Ltd.

SG Securities (HK) Limited

T G Securities Limited

Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.

Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

Yue Kun Research Limited

RMB Counter

BNP Paribas Securities (Asia) Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

+ Please visit www.hangsenginvestment.com* for the latest list.
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