
 

   

 

 

 

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

 

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม 

(T-ES-ChinaA-SSF) 

รหัสกองทุน 3176 

 

 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563  ถึง วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิด 
ธนชาต  อีสท์สปริง China A เพ่ือการออม  สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันท่ี  3 พฤศจิกายน  2563  ถึง วันท่ี 
2 พฤษภาคม 2564 ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 
 นับจากวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดัชนี MSCI China A Onshore Net 
Return Index ปรับตวัข้ึนจาก 6221.71 จุดเป็น 7035.68 เป็นการ Rebound จากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 
แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมัน่ในการฟ้ืนฟูของสภาพเศรษฐกิจโลกแต่ก็มีการปรับตวัลงในช่วงเดือนมกราคมเช่นกนัจาก
ความกงัวลของนกัลงทุนในเร่ืองของการรัดกมุนโยบายทางการเงินและมีภาพรวมสาํคญัต่างๆดงัน้ี 

1  จากการเลือกตั้งของ US และ Joe Biden ไดค้วา้ชยัชนะมาไดน้ั้นทาํให้สงครามการคา้ระหว่างจีนและ US นั้น
ทุเลาความรุนแรงลงในระยะสั้นๆจากนโยบายท่ีประณีประณอมมากกวา่นโยบายท่ีผา่นมาของ Donald Trumpอยา่งไรก็
ดีทาง Joe Biden ก็มีความเห็นเก่ียวกับเมืองจีนว่าจะไม่ให้จีนแซง US ได้และเร่ิมกีดกันจีนอย่างจริงจังมากข้ึนใน
ระยะเวลาท่ีผา่นมา 

2  ทาง US และ จีนนั้นมีนโยบายท่ีจะคอยกีดกนัซ่ึงกนัและกนั เช่นทาง US นั้นมีการ Delist หุ้นจีนหลายๆตวัใน
ตลาดของตัวเองและมีการ Restrict Export และ Import ระหว่าง 2 ประเทศมากข้ึนอีกด้วย และจะส่งเสียต่อสภาพ
เศรษฐกิจจีนได ้

3  จากการท่ีประเทศจีนเร่ิมมีการดูดสภาพคล่องออกจากตลาดและเร่ิมมีการรัดกมุนโยบายางเสรษฐกิจมากข้ึนทาํ
ใหต้ลาดหุน้จีนมีการ Underperform ตลาดอ่ืนๆทัว่โลกตรงขา้มกบัปี 2020 ท่ีเป็น Market Leader 

4  จีนเร่ิมมีการตั้งกฎระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบับริษทั Tech มากข้ึนเช่นการแทรกแซง Ant Group จากการท่ี Big 
Tech Firm นั้นผกูขาดตลาดมากเกินไปจึงอาจจะเป็น Headwind ของหุน้ Tech ในตลาดได ้

5  จากการท่ีมีข่าวลือเก่ียวกบัการผิดนดัชาํระหน้ีของ Huarong ซ่ึงเป็นบริษทัของทางรัฐบาลจีนจะผิดนัดชาํระ
หน้ีดอกเบ้ีย Bond นั้นทาํให้ความเช่ือมัน่ในประเทศจีนลดลงแมว้่าจะมีการจ่ายดอกเบ้ียจริงๆก็ตามทาํให้เป็นอีกหน่ึง
ปัจจยัลบในการลงทุนในประเทศจีนได ้
 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Super Savings Fund เป็นกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือกองทุน UBS Lux Investment China A Opportunity I-A2-acc โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ สําหรับการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นไปตามดุลย
พินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยมีการปรับสดัส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด  
 ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต ขอใหค้าํมัน่วา่บริษทัจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู ้
ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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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
2 ก.พ. 64  
ถงึ 2 พ.ค. 64

-  
ถงึ 2 พ.ค. 64

-  
ถงึ 2 พ.ค. 64

-  
ถงึ 2 พ.ค. 64

-  
ถงึ 2 พ.ค. 64

-  
ถงึ 2 พ.ค. 64

3 พ.ย. 63  
ถงึ 2 พ.ค. 64

T-ES-ChinaA-SSF -9.43 - - - - - 3.90

Benchmark -2.41 - - - - - 12.03

Information Ratio2 -0.68 - - - - - -0.67

ความผันผวนของ
ผลการดําเนนิงาน

24.98 - - - - - 22.02

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark คาํนวณจาก ควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัของกองทุนหลกั คือ MSCI China A Onshore (net) 
dividend reinvestment ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ 
วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

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

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 
ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั
จดัการท่ีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com  
ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 
 
 
 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง และคู่มือการลงทุน ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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 ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 

ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563  ถึงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 
ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

(fund’s direct expenses) 
จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 985.74 0.800% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)   82.28 0.067% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee)   13.14 0.011% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าจดัทาํ จดัพมิพแ์ละจดัส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน 113.87 0.092% 
ค่าสอบบญัชี  19.83 0.016% 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  11.47 0.009% 
รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 1,226.33 0.995% 

* รวมอยูใ่นค่าธรรมเนียมการจดัการ 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
- ค่าใช้จ่ายทั้ งหมดไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย  ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 
 

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563  ถึงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 
รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 
 
 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
1 นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 12 มิถุนายน 2562 

 
 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ีเวบ็ไซตข์องบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 
 

 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

Bank of America  
The Bank of Nova Sctia  
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก ์  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  
ธนาคารซิต้ีแบงก ์   

 
  
 ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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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 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 

ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 
กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา

ตลาด 
%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

9,458,606.14 5.55% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก  
ผูรั้บรอง 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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TRIS FITCH S&P Moody's

162,562.94 100.00 162,562.94
162,562.94 100.00 162,562.94
162,562.94 100.00 162,562.94
162,562.94 100.00 162,562.94

9,458.61
9,456.61

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 9,354.51
Aa2* 102.09

2.00
AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

(1,180.26)
(8.11)

(1,172.15)

(287.53)
(287.53)

รวมทั้งส้ิน 162,562.94 100.00 170,553.76

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบ้ีย 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย 
(พนัหน่วย)/
มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
เงินลงทนุ

มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

การลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 95.33
หน่วยลงทนุ 95.33
ประเภทกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 95.33

UBCIA2A UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc 34.20 95.33

เงินฝากธนาคาร 5.54
ประเภทออมทรัพย์ 5.54

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 9,348.35 5.48
BANK BANK DEPOSIT-USD 102.75 0.06

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

(0.17)

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.00

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (0.70)

หนี้สินอ่ืน (0.17)
100.00

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.70)

สินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอ่ืน

รายละเอยีดการลงทนุในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's
สัญญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (8,114.40)  (0.00%)  (8,114.40)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทย A+* A+* BBB-* Baa3* ปัองกันความเส่ียง (150,808.05)  (0.09%)  (150,808.05)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทย A+* A+* BBB-* Baa3* ปัองกันความเส่ียง (39,704.84)  (0.02%)  (39,704.84)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทย A+* A+* BBB-* Baa3* ปัองกันความเส่ียง (118,016.60)  (0.07%)  (118,016.60)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทย A+* A+* BBB-* Baa3* ปัองกันความเส่ียง (120,266.77)  (0.07%)  (120,266.77)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (86,863.54)  (0.05%)  (86,863.54)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (190,214.85)  (0.11%)  (190,214.85)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทย A+* A+* BBB-* Baa3* ปัองกันความเส่ียง (49,500.29)  (0.03%)  (49,500.29)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (63,515.36)  (0.04%)  (63,515.36)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (81,508.27)  (0.05%)  (81,508.27)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (304,788.87)  (0.18%)  (304,788.87)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 25,040.00  0.01%  25,040.00  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 8,001.70  0.00%  8,001.70  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

 
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 
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อันดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส
เรสต้ิง  

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  

ระดบัเกง็กาํไร 
(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมี

ความเส่ียงต่อการผดินดัชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผดินดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ญัญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต
ขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) 
ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือ่แสดงถึงการ
ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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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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สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.3901 -
จํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ําหน่ายแล้วทั้งหมด ณ ส้ินงวด (หน่วย) 16,414,984.2916 -

กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน (3,527,181.78) -
รวมสินทรัพย์สุทธิ

170,553,758.16 -

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหนว่ยลงทุน 164,149,842.92 -
กาํไร(ขาดทุน)สะสม
บญัชีปรับสมดุล 9,931,097.02 -

รวมหน้ีสิน
1,500,830.55 -

สินทรัพย์สุทธิ 170,553,758.16

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 924.12 -
หน้ีสินอ่ืน 8,697.63 -

เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 1,213,301.84 -
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 277,906.96 -

รวมสินทรัพย์
172,054,588.71 -

หนี้สิน
เจา้หน้ี

ลูกหน้ี
จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 6,160.82 -
จากการขายสัญญาอนุพนัธ์ 33,041.70 -

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง  China A เพื่อการออม

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงดว้ยมลูคา่ยุติธรรม 162,562,940.87 -
เงินฝากธนาคาร 9,452,445.32 -

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 02 พฤษภาคม 2564 และวนัท่ี

(หนว่ย:บาท)
02 พฤษภาคม 2564

(ยงัไมไ่ดส้อบทาน) (ตรวจสอบแลว้)
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กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง  China A เพื่อการออม
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  02 พฤษภาคม 2564 และ 2563
(หนว่ย:บาท)

02 พฤษภาคม 2564 02 พฤษภาคม 2563

ยงัไมไ่ดส้อบทาน ยงัไมไ่ดส้อบทาน
รายได้

รายไดด้อกเบ้ีย 7,290.10 -

รวม รายได้ 7,290.10 -

ค่าใช้จ่าย
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 985,742.37 -

คา่ธรรมผูดู้แลผลประโยชน์ 13,143.31 -

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 82,276.64 -

คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ 19,835.44 -

คา่ใชจ้า่ยในการขายและรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุน 320.00 -

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 125,013.03 -

รวม คา่ใชจ้า่ย 1,226,330.79 -

รายได้(ขาดทนุ)สุทธิ (1,219,040.69) -

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทนุ
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กดิข้ึนจากเงินลงทุน 3,313,046.19 -

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิข้ึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (4,307,126.92) -

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กดิข้ึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (1,180,260.14) -

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (132,706.71) -

รวม รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่่ีเกดิข้ึนและยงัไมเ่กดิข้ึน (2,307,047.58) -

การเพ ิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงินได้ (3,526,088.27) -
หัก ภาษเีงินได้ (1,093.51) -
การเพ ิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานหลังหักภาษเีงินได้ (3,527,181.78) -

 
 



 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทีล่งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง China A เพือ่การออม 
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UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
Fund Fact Sheet
UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)

Fund description
• The Fund invests principally in Chinese firms and

the majority of net assets are invested in China A
Shares, which are stocks in Chinese companies
that are registered in China’s local markets and
can only be traded by the local Chinese and
selected foreign institutional investors who are
allotted Qualified Foreign Institutional Investors
("QFII") quota.

• The Fund is managed by a team of experienced
equity specialists who are well-acquainted with
the Chinese financial markets.

Performance (basis USD, net of fees)1
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Fund performance net of fees (left-hand scale)

Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)

Benchmark (left-hand scale)

Past performance is not a reliable indicator of future results.
Name of fund UBS (Lux) Investment SICAV - China A

Opportunity (USD)
Share class UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity

(USD) I-A2-acc
ISIN LU1675058645
Bloomberg UBCIA2A LX
Reuters n.a.
Currency of fund / share class USD/USD
Launch date 14.06.2018
Ongoing charges p.a.1 1.17%
Issue/redemption daily
Swing pricing yes
Accounting year end 31 January
Benchmark MSCI China A Onshore (net div. reinv.)
Distribution Reinvestment
Management fee p.a. 0.920%
Flat fee p.a. 1.15%
Minimum investment –
Name of the Management
Company

UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxembourg

Fund domicile Luxembourg
1 as at 11.02.2021

 
Fund Statistics
Net asset value (USD, 31.05.2021) 161.83
Last 12 months (USD) – high 181.11
Last 12 months (USD) – low 113.45
Total fund assets (USD m) 4 083.30
Share class assets (USD m) 930.84

 
in % 1 year 2 years 3 years Ø p.a. 2

years
Ø p.a. 3

years
Portfolio (USD) 47.37 71.27 n.a. 30.87 n.a.
Benchmark2 56.65 68.84 n.a. 29.94 n.a.
The performance shown does not take account of any commissions,
entry or exit charges.
1 These figures refer to the past. If the currency of a financial product or financial service is different from

your reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source
for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.

2 Reference Index in currency of share class (without costs)

Name changed on 24.11.2016: from UBS (Lux) Institutional SICAV II - China A Opportunity (USD) to UBS
(Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)

 
in % 12.2020 01.2021 02.2021 03.2021 04.2021 05.2021
Portfolio (USD) 8.43 3.83 -1.70 -6.45 1.25 6.01
Benchmark 6.26 3.67 -0.75 -6.23 4.04 6.33
 
Key Figures

2 years 3 years 5 years

Beta 0.81 n.a. n.a.
Correlation 0.89 n.a. n.a.
Volatility1

– Portfolio 16.49% n.a. n.a.
–– Benchmark 18.14% 21.99% 18.73%
Tracking error (ex post) 8.27% n.a. n.a.
Information ratio 0.11% n.a. n.a.
Sharpe ratio 1.82 n.a. n.a.
Risk free rate 0.94% 1.42% 1.30%
R2 0.79 n.a. n.a.
1 Annualised standard deviation

For more information
Phone: +352-45-12 11
Internet: www.ubs.com/luxembourgfunds 
Contact your client advisor

Portfolio management representatives
Bin Shi
Morris Wu 
Denise Cheung
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Sector exposure (%)
Sectors Portfolio

Consumer Staples 29.07
Health Care 23.96
Financial Services 13.58
Consumer Discretionary 11.59
Cash 8.84
Communication Services 4.95
Information Technology 3.40
Materials 3.33
Real estate 0.96
Industrials 0.32
Energy 0.00
Utility 0.00

10 largest positions (%)
Portfolio

KWEICHOW MOUTAI A CNY1 10.26
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 9.93
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 9.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO A 7.42
CHINA MERCHANTS BANK A CNY1 4.91
PING AN BANK CO LTD A 4.81
MIDEA GROUP CO LTD-A 4.50
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 4.19
PING AN INSURANCE A CNY1 3.86
GREE ELECTRIC APPLIANCES A 3.68

Benefits
Easy access to investment opportunities provided by a rapidly
growing Chinese economy. Investors gain access to local
Chinese shares, e.g. China A shares.
An experienced portfolio management team, that can
leverage local investment expertise in the Chinese market via
our joint venture UBS SDIC in China

Risks
UBS Opportunity Equity Funds invest in equities and may
therefore be subject to high fluctuations in value. For this
reason, an investment horizon of at least five years and
corresponding risk tolerance and capacity are required. As
these UBS Funds pursue an active management style, each
Fund's performance can deviate substantially from that of it's
reference index. All investments are subject to market
fluctuations. This Fund has specific risks related to Chinese
investments, which can significantly increase given the
specific market and market regulation.

Please note that additional fees (e.g. entry or exit fees) may be charged. Please refer to your financial adviser for more details. Investors should read the Key Investor Information
Document (KIID), Prospectus and any applicable local offering document prior to investing. For a definition of financial terms refer to the glossary available at www.ubs.com/am-
glossary.

For marketing and information purposes by UBS. For professional clients / qualified investors only. UBS funds under Luxembourg law. The fund documentation is available
free of charge in English and, where relevant, in one of the local language(s) where the fund is registered. Before investing in a product please read the latest prospectus carefully
and thoroughly. Units of UBS funds mentioned herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors and may not be offered, sold or delivered
in the United States. The information mentioned herein is not intended to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments.
Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and
redeeming units. Commissions and costs have a negative impact on performance. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference
currency, the return can increase or decrease as a result of currency fluctuations. This information pays no regard to the specific or future investment objectives, financial or tax
situation or particular needs of any specific recipient. The details and opinions contained in this document are provided by UBS without any guarantee or warranty and are for the
recipient's personal use and information purposes only. This document may not be reproduced, redistributed or republished for any purpose without the written permission of
UBS AG. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management. The product described herein aligns to Article 6 of Regulation (EU) 2019/2088. This
document contains statements that constitute “forward-looking statements”, including, but not limited to, statements relating to our future business development. While these
forward-looking statements represent our judgments and future expectations concerning the development of our business, a number of risks, uncertainties and other important
factors could cause actual developments and results to differ materially from our expectations. Luxembourg: Prospectuses, key investor information (KIID), the articles of
association or the management regulations as well as annual and semi-annual reports of UBS funds are available in a language required by the local applicable law free of charge
from Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch, 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg or from UBS Europe SE, Luxembourg Branch, P.O. Box 2, L-2010
Luxembourg. More explanations of financial terms can be found at ubs.com/am-glossary.
© UBS 2021. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved. 10
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