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กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity (TMB China Opportunity Fund : TMBCOF)

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน UBS (Lux) Equity Fund–China
Opportunity (USD) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A1-acc ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศ Luxembourg และลงทุนในรูปสกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐ
จุดเด่น กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนเชิงรุกเน้นลงทุนในหุ้นจีนศักยภาพดีที่ได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าสู่สังคมจีนยุคใหม่ (Urbanization) กองทุนหลักและกองทุน
TMBCOF ได้รับการจัดอันดับโดยรวมสูงสุด (5 ดาว) จากมอร์นิ่งสตาร์
เหมาะสาหรับ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว และต้องการลงทุนไปในหุ้นจีน
สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ
รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ผลตอบแทน
TMBCOF
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)
เกณฑ์มาตรฐาน 2(2)
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ผลการดาเนิ นงานย้อนหลั ง (%)
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* % ต่อปี ** Informaition Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเก ์มาตรฐาน
โดยนามาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจานวน

ผลการดาเนินงานรายปี (%)***
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38.84 -16.94 50.49 -2.87
23.40 -18.95 54.25 1.16
13.82 -19.02 40.31 0.60

ข้อมูลทั่วไป
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)
ประเภทกองทุน
13 ต.ค. 2557
*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดาเนินงานจะคานวณตั้งแต่วันจัดตั้ง
วันที่จดทะเบียน
6,469 ล้านบาท
**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/08/63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)
23.8360 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)
เปรียบเทียบเงินลงทุ น 100,000 บาท ตั้งแต่ วันที่จัดตั้ง 13 ต.ค. 2557
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ความเสี่ยงที่สาคัญ
1. ความเสียงอันสืบเนืองจากการลงทุนกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China
60,000
Opportunity (USD)
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2. ความเสียงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจของประเทศทีลงทุน (Country Risk)
57 58 58 59 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
3. ความเสียงจากการดาเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk)
(1) ดัชนี MSCI China 10/40 Index Net TR USD (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ )
(2) ดัชนี MSCI China 10/40 Index Net TR USD (สกุลเงินบาท)
4. ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน (Currency Risk)
5. ความเสียงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
สัดส่วน
รายละเอียดหลักทรัพย์ ที่ลงทุน
การลงทุน (%)
6. ความเสียงจากการเข้าทาธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)
1 กองทุน UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SBCEIA1)
98.5
ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
2 สินทรัพย์และหนี้สินอืน
1.5
7. ความเสียงทีเกิดจากการทีกองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน UBS (Lux) Equity
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Fund – China Opportunity (USD) ได้อีกต่อไป
ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสียงดังกล่าวเพิมเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ
"ความเสียงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity"
รายละเอียดกองทุนหลั ก
ชื่อกองทุนหลัก
UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)
ค่าธรรมเนี ยมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)
ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.50%)
ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A1-acc
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า*
-ไม่มีนโยบายการลงทุน
ลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ในตราสารทุนของ
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก
ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
บริษัททีมีภูมิลาเนาหรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์
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ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์
บริษัทจัดการ
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited
ค่าธรรมเนี ยมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)
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0.96% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
Bloomberg Code
SBCEIA1:LX
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
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ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้
ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.7441% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม
*มีผลสาหรับรายการทีมีผลตั้งแต่วันที 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภั ใ์ นตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
และอาจไม่ได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาสั่งไว้
ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ
ทาความเข้าใจลักษ ะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet

