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 ผลการด าเนินงานรายปี (%)***
TMB-ES-CHINA-A

 ข้อมูลท่ัวไป เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)

ประเภทกองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) เกณฑ์มาตรฐาน 2(2)

วันท่ีจดทะเบียน 5 มี.ค. 2563 ***  กรณีกองทุนมีการจัดต้ังในระหว่างปี ผลการด าเนินงานจะค านวณต้ังแต่วันจัดต้ัง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ล้านบาท **** ผลตอบแทนต้ังแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) บาท  เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ัง 5 มี.ค. 2563
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล
นโยบายการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจ
มูลค่าซ้ือข้ันต่ าคร้ังแรก บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน 4 วันท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย (T+4)
ระดับความเส่ียงผู้ลงทุน ต่ า 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเส่ียงกองทุน ต่ า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

1. ความเส่ียงท่ัวไปเก่ียวกับการลงทุนในกองทุน UBS(Lux)Investment 
     SICAV–China A Opportunity(USD)
2. ความเส่ียงด้านความผันผวนของราคาตลาด (Market Risk)
3. ความเส่ียงด้านความสามารถในการช าระหน้ี (Default หรือ Credit Risk)
4. ความเส่ียงด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศท่ีกองทุนลงทุน (Country Risk)
5. ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

ท้ังน้ี ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเส่ียงดังกล่าวเพ่ิมเติมในหนังสือช้ีชวนในส่วนของ
"ความเส่ียงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง China A Active" 1 กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (UBCIA2A)
 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซ้ือขาย (รวม VAT) 2 สินทรัพย์และหน้ีสินอ่ืน
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปล่ียนเข้า ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 1.50%) รวมท้ังส้ิน
ค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน / สับเปล่ียนออก -ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) รายละเอียดกองทุนหลัก
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) ช่ือกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A2-acc
นโยบายการลงทุน มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุน, หุ้นสหกรณ์,

 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT) participation shares, participation certificates
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี และใบสาคัญแสดงสิทธิในการซ้ือ หลักทรัพย์ของบริษัทท่ีมี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี ภูมิล าเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่า
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี ร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีประมาณการได้ ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี บริษัทจัดการ UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
รวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 2.5145% ต่อปี ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.92% ต่อปี

Bloomberg Code UBCIA2A LX

(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 1.0391% ต่อปี)

เอกสารฉบับน้ี ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet
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 ความเส่ียงท่ีส าคัญ

รายละเอียดหลักทรัพย์ท่ีลงทุน

-22.99 5.25 - - -
-20.96 16.89 - - -

2565**** 2564 2563 2562 2561
-22.64 -15.27 - - -

28.99 23.06 23.07 - - 22.13
-1.10 -0.35 -2.06 - - -0.98

-13.81 -20.10 -13.52 - - 6.49
-16.03 -22.48 -21.10 - - 2.53
-16.39 -21.73 -33.79 - - -5.51

วันท่ี 29 เมษายน 2565
ผลตอบแทน

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

จุดเด่น กองทุนหลักเน้นลงทุนในบริษัทจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศ (A Share) 
ในหุ้นของบริษัทกลุ่มผู้น าตล าด (Market Leader) ในกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์ 
จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีน ที่น าไปสู่ภาคการบริโภคและ
บริการมากขึ้น (New Economy)

เหมาะส าหรบั นักลงทุนที่ต้องการกระจายการความเส่ียงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ 
โดยสามารถลงทุนระยะยาว และยอมรับความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินทั่วโลก ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนและความผันผวนของการเปล่ียนแปลง
ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ได้

นโยบายการลงทนุ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว 
คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด 
Class I-A2-acc ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ใน
อัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

* % ต่อปี ** Informaition Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
โดยน ามาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจ านวน

(1) MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (สกุลเงินสหรัฐฯ) 
(2) MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (สกุลเงินบาท)      

กองทนุเปดิทเีอม็บ ีอีสท์สปรงิ China A Active (TMB EASTSPRING China A Active: TMB-ES-CHINA-A)
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เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยินยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
และอาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค าสั่งไว้

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือช้ีชวนอย่างรอบคอบ
ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ

Fund insight


