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Information Ratio**
Standard Devitation

 ข้อมูลท่ัวไป  ผลการด าเนินงานรายปี (%)***
ประเภทกองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) TMBCOF
วันท่ีจดทะเบียน 13 ต.ค. 2557 เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ล้านบาท เกณฑ์มาตรฐาน 2(2)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) บาท ***  กรณีกองทุนมีการจัดต้ังในระหว่างปี ผลการด าเนินงานจะค านวณต้ังแต่วันจัดต้ัง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล **** ผลตอบแทนต้ังแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง

นโยบายการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจ  เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ัง 13 ต.ค. 2557
มูลค่าซ้ือข้ันต่ าคร้ังแรก 1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน 4 วันท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย (T+4)
ระดับความเส่ียงผู้ลงทุน ต  า 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเส่ียงกองทุน ต  า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
 ความเส่ียงท่ีส าคัญ
1. ความเสี ยงอันสืบเนื องจากการลงทุนกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China
     Opportunity (USD)
2. ความเสี ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจของประเทศที ลงทุน (Country Risk)
3. ความเสี ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk)
4. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Currency Risk)
5. ความเสี ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
6. ความเสี ยงจากการเข้าท าธุรกรรมซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)
    ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
7. ความเสี ยงที เกิดจากการที กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน UBS (Lux) Equity
    Fund – China Opportunity (USD) ได้อีกต่อไป 1
ท้ังน้ี ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี ยงดังกล่าวเพิ มเติมในหนังสือช้ีชวนในส่วนของ 2 สินทรัพย์และหน้ีสินอื น
"ความเสี ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity" รวมท้ังส้ิน
 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซ้ือขาย (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปล่ียนเข้า ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.50%) รายละเอียดกองทุนหลัก
ค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน / สับเปล่ียนออก -ไม่มี- ช่ือกองทุนหลัก UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A1-acc 
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) นโยบายการลงทุน ลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ในตราสารทุนของ

บริษัทที มีภูมิล าเนาหรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน

 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT) บริษัทจัดการ UBS Asset Management (Hong Kong) Limited
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.96% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี Bloomberg Code SBCEIA1:LX
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีประมาณการได้ ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
รวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.7881% ต่อปี)

เอกสารฉบับน้ี ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet
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(ปัจจุบัน 1.6050% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 0.1510% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
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รายละเอียดหลักทรัพย์ท่ีลงทุน

กองทุน UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SBCEIA1) 95.9

-16.27 -20.96 29.24 23.40 -18.95
5,301 -14.06 -12.22 29.24 13.82

2565**** 2564 2563 2562 2561
-13.10 -27.01 24.02 38.84 -16.94

42.71 33.15 30.71 23.22 21.55 20.64
-0.34 0.31 -0.77 -0.28 0.05 0.09

-10.46 -22.39 -29.40 -2.05 2.42 4.42
-12.76 -24.70 -35.59 -4.30 2.64 3.69
-11.85 -19.87 -37.86 -5.67 3.35 5.88

วันท่ี 29 เมษายน 2565
ผลตอบแทน

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี* 3 ปี* 5 ปี* ต้ังแต่จัดต้ัง

จุดเด่น กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนเชิงรุกเน้นลงทุนในหุ้นจีนศักยภาพดีที่ได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าสู่สังคมจีนยุคใหม่ (Urbanization) กองทุนหลักได้รับการจัดอันดับ
โดยรวม 4 ดาว จากมอร์นิ่งสตาร์ 
เหมาะส าหรบั ผู้ลงทุนท่ีสามารถลงทุนระยะยาว และต้องการลงทุนไปในหุ้นจีน สามารถ
รับความเส่ียงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเส่ียงของ
อัตราแลกเปล่ียนได้

นโยบายการลงทนุ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว 
(Master Fund) คือ กองทุน UBS (Lux) Equity Fund–China Opportunity (USD) ใน
หน่วยลงทุนชนิด Class I-A1-acc ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg และ
ลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

(1) ดัชนี MSCI China 10/40 Index Net TR USD (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ) 
(2) ดัชนี MSCI China 10/40 Index Net TR USD (สกุลเงินบาท)       

กองทนุเปดิทหารไทย China Opportunity (TMB China Opportunity Fund :  TMBCOF)

สัดส่วน
การลงทุน (%)
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กองทุน
เก  ์มาตรฐาน 1
เก  ์มาตรฐาน 2

China
Opportunity

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภั  ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
และอาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค าสั่งไว้

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือช้ีชวนอย่างรอบคอบ
ท าความเขา้ใจลกัษ ะสนิคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ

* % ต่อปี ** Informaition Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเก  ์มาตรฐาน
โดยน ามาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจ านวน

Fund insight


