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1 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี  4 ตุลาคม 2564 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 1 ป  ต้ังแต

วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังผูถือ

หนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปบัญชีผานมา ตลาดหุนจีนใหผลตอบแทนเปนลบ โดยทําสุดสูงสุดในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ กอนจะ

ปรับตัวลงตามตลาดหุนโลกจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอและการคาดการณเก่ียวกับการยกเลิกมาตรการผอนคลายทาง

การเงินลง เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield 

curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุน นอกจากน้ี ยังมีปจจัยเฉพาะตัวของประเทศจีนท่ีเปนปจจัยลบตอตลาดหุน อาทิ การปองกัน

การผูกขาดทางธุรกิจ การจํากัดเวลาเรียน online ของสถาบันกวดวิชา และความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน 

ท้ังน้ี ในชวง 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ดัชนี MSCI China 10/40 Index Net Total Return ให

ผลตอบแทนรอยละ 10.11 ในสกุลเงินบาท และรอยละ 4.56 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และกองทุนเปดทหารไทย China 

Opportunity เพ่ือการเลี้ยงชีพ ใหผลตอบแทนรอยละ -11.75 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

 

 

 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย China Opportunity เพือ่การเลีย้งชพี 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 ในป 2563 เศรษฐกิจจีนชะลอตัวอยางมากเม่ือเทียบกับปกอนหนา โดยมีการเติบโตท่ีรอยละ 2.3 ในป 2563 เทียบกับ

รอยละ 6.1 ในป 2562 ซึ่งสาเหตุมาจากการระบาดของ Covid-19 ทางการจีนไดยับยั้งการระบาดโดยการประกาศปดเมือง ปด

ประเทศ สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักเปนวงกวาง ทางการจําเปนตองออกนโยบายท้ังนโยบายการเงินและการคลัง

เพ่ือประคองเศรษฐกิจในประเทศใหสามารถดําเนินตอไปและสามารถกลับมาฟนตัวไดเม่ือมีวคัซีนปองกัน Covid-19 

จากมาตรการเขมงวดในการควบคุมใหการระบาดอยูในวงจํากัด ทําใหประเทศจีนสามารถฟนตัวไดเร็วกวาประเทศอ่ืน 

อีกท้ังสามารถพัฒนาวัคซีนเพ่ือใชในประเทศได สงผลใหเศรษฐกิจสามารถฟนตัวใดในคร่ึงปหลังของป 2563 ทางการเร่ิมผอน

คลายมาตรการชวยเหลือลงโดยการไมอัดฉีดเงินเพ่ิมและไมมีการประกาศมาตรการใหมๆมาเพ่ือชวยกระตุนเศรษฐกิจ 

นอกจากน้ี ทางการเร่ิมออกมาตรการเขมงวดในการดําเนินธุรกิจมากข้ึน อาทิ การปองกันการผูกขาดทางธุรกิจ การจํากัดเวลา

เรียน online ของสถาบันกวดวิชา เปนตน ในดานการตางประเทศ ความสัมพันธทางการคากับสหรัฐฯยังคงมีความตึงเครียด 

ประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเร่ืองจากใชแรงงานอยางผิดกฎหมายในเมืองซินเจียงนําไปสูการ sanction โดยสหรัฐฯและ

ประเทศพันธมิตร ปจจัยเหลาน้ีไดกดดันบรรยากาศในการลงทุนในตลาดหุนในป 2564 

ท้ังน้ี ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนจีนใหผลตอบแทนเปนลบ โดยทําสุดสูงสุดในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ กอนจะ

ปรับตัวลงตามตลาดหุนโลกจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีสหรัฐฯไดเปดเผยแผนกระตุนเศรษฐกิจท่ีมีวงเงินสูงถึง 

1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปดประเทศอีกคร้ัง การฟนตัวของเศรษฐกิจ

อาจสงผลใหมีการยกเลิกมาตรการผอนคลายทางการเงินลง เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยาง

รวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุน อีกท้ัง ในเดือนกรกฎาคม 2564 ประเทศได

เผชิญกับการระบาดของ Covid-19 สายพันธุ Delta ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตองหยุดชะงักอีกคร้ัง นอกจากน้ี ยังมีปจจัย

เฉพาะตัวของประเทศจีนท่ีเปนปจจัยลบตอตลาดหุน อาทิ การปองกันการผูกขาดทางธุรกิจ การจํากัดเวลาเรียน online ของ

สถาบันกวดวิชา และความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน  

กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพ่ือการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity 

(USD)โดยกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดดวยการลงทุนอยาง

นอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยูในประเทศจีน โดยในรอบ 1 ปบัญชีท่ี

ผานมา กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีผลตอบแทนรอยละ -11.75 (ดูรายละเอียดในตารางผล

การดําเนินงานดานหลัง) 

 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 สงิหาคม 2563 ถงึ 31 กรกฎาคม 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพ่ือการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) 

โดยกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดดวยการลงทุนอยางนอย 

2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยูในประเทศจีน 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย China Opportunity เพือ่การเลีย้งชพี 

 

วตัถปุระสงคของโครงการ 
เพ่ือสงเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุนและเพ่ือสรางผลตอบแทนจาก

การลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) โดยจะ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

สวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

1.กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

2.กองทุนรวมหนวยลงทุน (Feeder Fund) ท่ีลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

 

ชือ่กองทนุหลกั (กรณ ีFeeder Fund) : กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) 

 

กองทนุหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก (LUXEMBOURG) 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : ไมมี 

 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ไมลงทุน 

 

ก ล ยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุ งหวั ง ใหผลประกอบการเคลื่ อนไหวตามดัชนีชี้ วัด  (passive 

management/index tracking) 

 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 

การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับ MSCI China 10/40 Idx Net TR USD (Bloomberg ticker: M9CXNNC) ใน

รูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

(ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ดังกลาวจะมีผลต้ังแตวันท่ี 2 มกราคม 2561 เปนตนไป) 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
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ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/

หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน UBS (Lux) Equity 

Fund – China Opportunity (USD) ในหนวยลงทุนชนิด Class I-A1- acc ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา

รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS 

กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการโดย UBS Asset Management (Hong Kong) Limited และลงทุนในรูปสกุล

เงินดอลลารสหรัฐ 

 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหน้ีในประเทศท่ีมีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารตํ่ากวา 1 ป โดย

วัตถุประสงคสํารองไว เพ่ือการดําเนินงาน หรือรอการลงทุน เพ่ือสภาพคลอง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากตางประเทศ 

ท้ังในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพ่ือการเลี้ยงชีพ ในกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China 

Opportunity (USD) จะอยูในรูปของเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพ่ือการเลี้ยงชีพ อาจจะ

เขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวา

เงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญา

ซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการ

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มี

แนวโนมแข็งคา 

 

รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะ กรรมการ 

ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะคํานึงถึงความม่ันคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย

ดังกลาวเปนสําคัญ 
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อยางไรก็ตาม สาหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure 

Notes) รวมถึงหลักทรัพยท่ีไมมีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถ

ลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) ท้ังน้ี กองทุนอาจมีไวซึ่ง

ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 

 

รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ : 

เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ี

ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานภาครัฐอ่ืนใด 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ

ท่ัวไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับ ชื่อ

เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 17 มกราคม 

2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 

1. Website และ Email Address  Website : www.tmbameastspring.com 

Email: marketing@tmbameastspring.com 

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

โทรสาร   0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 

 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแต

วันท่ี 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 

Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, 

Bangkok 10330 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



������EQ�CHINA�OPP���D�IA1 � F�nd�Overview�

����������Eq�ity�F�nd���China�Opport�nity����D��is�a�FCP�incorporated�in����embo�rg.�The�F�nd's�objective�is�generating�strong�capital�appreciation

with�a�reasonable�level�of�income.�The�F�nd�invests�at�least�70%�of�their�assets�in�shares,�other�eq�ity�interests�s�ch�as�cooperative�shares�and

participation�certificates.
 
�Contact�Details

�Management�Company� �����F�nd�Management

���embo�rg��A�

�Company�Address� �����Eq�ity�F�nd�Management

Company,�33A�aven�e�J.F.�Kennedy,

��1855����embo�rg,����embo�rg�

�Company�Telephone� �352�44�10�10�1�Tel�

�Web��ite� �www.�bs.com�

�F�nd�Manager� ��in��hi�

�Mgr����tart�Date� �06/05/2010�

�Transfer�Agent� ������A�

 �F�nd�Info �as�of�09/17/2021

��ast�Close� ��$��242.60�

�Total�Assets��mil�� ��$��9,947.83�

�Total�Assets�Date� �09/17/2021�

�Inception�Date� �01/29/2014�

�Primary��enchmark� �M�CI�CHINA�10�40�

�C�rr� ����Dollar�

�Min�Investment� �����

�Ticker� ���CEIA1��X�

�I�IN� ���1017642064�

 
�Fees�And�E�penses

�E�pense�Ratio� �1.22�

�Front��oad� �5.00�

�F�nd�Mgr��tated�Fee� �0.96�

�Mgr��tated�Perf.�Fee� �����

�High�Water�Mark� �����

�H�rdle�Rate� �����

��ack��oad� �0.00�

�Early�Withdraw�Fee� �����

 ��loomberg�Classification

�F�nd�Type� �FCP�

�F�nd�Asset�Class�Foc�s� �Eq�ity�

�Domicile� ����embo�rg�

�F�nd�Objective� �China�

�F�nd��tyle� �����

�F�nd�Market�Cap�Foc�s� �����

�F�nd�Geographical�Foc�s� �China�

�F�nd�C�rrency�Foc�s� �����
 
�Total�Ret�rn�Chart �

 
�easonality

Year Jan Feb Mar Apr May J�n J�l A�g �ep Oct Nov Dec

2017 6.23 3.46 4.51 4.05 3.96 2.74 8.86 3.06 2.56 2.29 3.86 3.35

2018 11.03 �3.31 �1.41 �1.11 4.97 �4.64 �4.10 �4.50 �1.54 �9.39 6.70 �5.45

2019 11.72 6.36 5.25 5.31 �9.80 8.15 �1.06 0.17 �1.01 6.64 0.98 5.54

2020 �2.95 1.82 �4.44 5.36 0.24 9.51 8.54 4.98 �3.29 2.01 2.82 2.83

2021 6.18 �1.58 �6.63 2.23 �1.05 �3.30 �13.48 �3.40 ��� ��� ��� ���
 
� �

 
The�material�prod�ced�in�this�doc�ment�is�intended�for�informational�p�rposes�only�and�sho�ld�not�be�constr�ed�as�an�offer�or�solicitation�for�the�p�rchase�or�sale�of�any�financial�instr�ment.�The
information�provided�herein�reflects�c�rrent�market�practices�and�is�not�intended�to�constit�te�legal,�ta�,�or�acco�nting�advice.�The�information�and�data�contained�herein�has�been�obtained�from�internal
data�processing,�f�nd�administrators�as�well�as�other�o�tside�so�rces�and,�altho�gh�it�is�believed�to�be�acc�rate,�no�g�arantee�of�completeness�or�acc�racy�is�being�made.��loomberg��P�shall�not�be
liable�for�any�losses�or�damage�that�anyone�may�s�ffer�as�a�res�lt�of�relying�on�this�information.�The�information�may�be�changed�by��loomberg��P�at�any�time.
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������EQ�CHINA�OPP���D�IA1 � F�nd�Performance�Risk�Tracking�

�enchmark:�M�CI�CHINA�10�40 �as�of�09/17/2021�
C�rrency:���D�
 
�Performance

� �F�nd� ��ench.�

�Mean�Ret�rn�1Y�Weekly� ��15.33� �2.27�

�Total�Ret�rn�3M� ��16.54� ��12.46�

�Total�Ret�rn�6M� ��23.33� ��16.46�

�Total�Ret�rn�1Y� ��16.71� ��0.19�

�Total�Ret�rn�Ytd� ��21.56� ��13.18�

�Perf�2019� �43.25� �22.39�

�Perf�2018� ��13.64� ��18.13�

�Perf�2017� �61.27� �49.59�

�Perf�2016� ��1.14� �0.71�

�Perf�2015� �17.33� ��7.81�

�Perf�2014� ����� �8.71�

�Eff�7D�Yld� ����� �����

�30D�Yld� ����� �����

�Gross�7D�Yld� ����� �����

���bs�7D�Yld� ����� �����

�Avg��ife� ����� �����

�MMkt�Avg�Days�To�Mat.� ����� �����

 � �

 
�Risk

� �F�nd� ��ench.�

�Downside�Risk�1Y�Weekly�Ann� �16.80� �18.24�

��emivariance�1Y�Weekly�Ann� �25.01� �26.60�

��tandard�Dev�1Y�Weekly�Ann� �21.62� �24.92�

�Ma��Drawdown�1Y� ��32.69� ��30.47�

�Ma��Increase�1Y� �25.27� �41.41�

�K�rtosis�1Y�Weekly� �0.70� ��0.03�

��kewness�1Y�Weekly� ��0.77� ��0.29�

 � �

 
�Risk/Ret�rn

� �vs��ench.

�E�cess�Ret�rn�1Y�Weekly�Ann� ��17.21�

�Information�Ratio�1Y�Weekly� ��1.78�

�Jensen�Alpha�1Y�Weekly� ��17.16�

�Modigliani�Rap�1Y�Weekly� ��0.20�

��harpe�Ratio�1Y�Weekly� ��0.71�

��ortino�Ratio�1Y�Weekly� �0.88�

�Treynor�Meas�re�1Y�Weekly� ��0.19�

 � �
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C�rrency:���D�

�Tracking

� �vs��ench.

�Alpha�1Y�Weekly� ��0.35�

��eta�1Y�Weekly� �0.80�

�Correlation�1Y�Weekly� �0.92�

��ear�Correlation�1Y�Weekly� �0.68�

���ll�Correlation�1Y�Weekly� �0.93�

�R��q�ared�1Y�Weekly� �0.85�

�Tracking�Error�1Y�Weekly�Ann� �9.59�

 � �
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� � F�nd�Allocation�

 
�Total�Assets��mil� �as�of�09/17/2021

 
�Asset�Allocation

�Corporate� �0.008�%�

�Eq�ity� �91.133�%�

�Government� �0.02�%�

�Money�Market� �8.839�%�

 �as�of�07/30/2021

 
��ector�Allocation

�Comm�nications� �21.913�%�

�Cons�mer,�Cyclical� �5.221�%�

�Cons�mer,�Non�cyclical� �22.898�%�

�Financial� �28.778�%�

�Government� �0.02�%�

�Ind�strial� �1.281�%�

�Technology� �10.06�%�

��tilities� �0.99�%�

 �as�of�07/30/2021

 
�Geo�Allocation

�A�stralia� �0.003�%�

�Canada� �0.005�%�

�China� �75.488�%�

�Hong�Kong� �15.489�%�

��nited��tates� �0.177�%�

 �as�of�07/30/2021

 
�Portfolio��tatistics �as�of�07/30/2021

�%�Of�Top�Ten�Holdings� �53.29��Avg�Price/Earnings� �16.46�

�F�nd�T�rnover� ������Avg�Price/Cash�Flow� �11.64�

�Median�Mkt�Cap��M�� �80,902.51��Avg�Price/�ales� �2.46�

�Avg�Market�Cap��mil�� �194,639.70��Avg�Price/�ook�Ratio� �2.24�

�Avg�Dvd�Yield� �1.69��� ��
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 ก.ค. 

64 

31 ก.ค. 

63 

31 ก.ค. 

62 

31 ก.ค. 

61 

31 ก.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 20.5600 15.9586 15.1476 13.4790 9.9322 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 18.1506 20.5600 15.9586 15.1476 13.4790 

กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพ่ือการเลี้ยงชีพ -11.75% 28.74% 5.35% 12.38% 35.71% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 10.11% 23.05% -12.36% 9.63% 32.82% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** 4.56% 21.24% -5.21% 9.73% 39.08% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 1,548 551 419 52 13 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 3,085 1,548 551 419 52 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 2,833 913 478 278 26 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +2,083 +734 +94 +372 +29 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.09% 0.17% 0.17% 0.22% 0.56% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่30 กรกฎาคม 2564  

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 เม.ย. 64) (29 ม.ค. 64) (31 ก.ค. 63) (31 ก.ค. 61) (10 ส.ค. 58) 

กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity 

เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
-17.59% -22.96% -11.75% +6.21% +10.50% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -7.19% -8.61% +10.11% +5.90% +7.00% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -11.96% -16.70% +4.56% +6.33% +8.22% 

Note***      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI China 10/40 Index Net Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ี

คํานวณผลตอบแทน  
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI China 10/40 Index Net Total Return สกุลเงินดอลลารสหรัฐ   

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต  
 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    

 
 

 

81.60%

49.84%
60.33%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

11-Aug-15 30-Jul-21
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ความเห็น 

ข าพเจาได ตรวจสอบงบการเง ินของกองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เ พ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”)  ซึ่ ง

ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง

สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพ่ือการเลี้ยงชีพ ณ 

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่

ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดย

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ

ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกัน

วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยู

ไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช

งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 27 สิงหาคม 2564 
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กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 3,187,992,215.49 1,530,792,553.64 

เงินฝากธนาคาร 40,519,074.00 33,520,396.60 

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 5,786.11 3,685.10 

จากการขายหนวยลงทุน 6,283,936.62 7,532,574.68 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 - 11,187,260.72 

รวมสินทรัพย 3,234,801,012.22 1,583,036,470.74 

หนี้สิน 7

เจาหน้ี

จากการซือ้เงินลงทุน - 18,726,000.00 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 27,926,103.23 7,577,417.14 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 116,788,333.97 5,981,502.70 

คาใชจายคางจาย 5 5,131,257.51 2,196,265.62 

เจาหน้ีอ่ืน - 72,000.00 

หนี้สินอื่น 297,631.89 69,470.21 

รวมหนี้สิน 150,143,326.60 34,622,655.67 

สินทรัพยสุทธิ 3,084,657,685.62 1,548,413,815.07 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,699,557,884.39 753,118,387.36 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดลุ 1,624,942,458.04 493,218,281.84 

กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนนิงาน (239,842,656.81) 302,077,145.87 

สินทรัพยสุทธิ 3,084,657,685.62 1,548,413,815.07 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 18.1497 20.5600 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 169,955,788.4393 75,311,838.7359 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 

งบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 43,539.25 35,958.44 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 3,278,126.76 1,577,128.29 

รวมรายได 3,321,666.01 1,613,086.73

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 45,491,860.33 14,667,763.26

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 909,837.30 293,355.21

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 5,668,053.09 1,466,776.39

รวมคาใชจาย 52,069,750.72 16,427,894.86

ขาดทุนสุทธิ (48,748,084.71) (14,814,808.13)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 3,925,310.53 4,111,109.91 

รายการกําไร(ขาดทุน)ท่ียังไม เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (266,632,746.08) 294,852,419.45

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ (106,708,540.71) (24,402,999.90)

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (121,994,091.99) (1,291,691.88)

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (1,761,649.72) (26,915.80)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม เกิดขึ้น (493,171,717.97) 273,241,921.78

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (541,919,802.68) 258,427,113.65

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเล้ียงชีพ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 25 64

2564 2563

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน (541,919,802.68) 258,427,113.65

การเพ่ิมขึ้นของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 2,678,144,913.43 1,129,150,503.03

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (599,981,240.20) (390,307,116.58)

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 1,536,243,870.55 997,270,500.10

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 1,548,413,815.07 551,143,314.97

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 3,084,657,685.62 1,548,413,815.07

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 75,311,838.7359 34,535,631.5006

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 121,980,909.3709 63,023,763.9627

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (27,336,959.6675) (22,247,556.7274)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 169,955,788.4393 75,311,838.7359 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) * 379,894.329 3,187,992,215.49 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,123,172,187.62 บาท) 3,187,992,215 .49 100.00

* กองทุน UBS (Lux) Equity – China Opportunity (USD) มีนโยบายการลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 

ของมูลคาทรัพยสินในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลําเนาหรือมีธุรกิจหลักอยู ในประเทศจีน

ช่ือหลักทรัพย



18 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทย China Oppo rtunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) * 173,640.186 1,530,792,553.64 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,199,339,779.69 บาท) 1,5 30,792,5 5 3.64 100.00

* กองทุน UBS (Lux) Equity – China Opportunity (USD) มีนโยบายการลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 

ของมูลคาทรัพยสินในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลําเนาหรือมีธุรกิจหลักอยู ในประเทศจีน

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทหารไทย China Opportunity เพือ่การเลีย้งชพี 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจด

ทะเบียนจํานวน 3,000 ลานบาท (แบงเปน 300 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนน

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China 

Opportunity (USD) ในหนวยลงทุนชนิด Class I-A1-acc ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก บริหารจัดการโดย 

UBS Asset Management (Hong Kong) Limited โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุน ท้ังน้ีกองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง 

(Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทาง

บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใช

แนวปฏิบัติทางบัญชีเปนคร้ังแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังน้ันกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินท่ีนําเสนอ

ในปกอน ซึ ่งเดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี

สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ

การเงินของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนคร้ังลาสุด ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง  

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน และสัญญาอนุพันธ ณ วันท่ีเกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธท่ียังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหน้ี

หรือเจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 1,957,539,097.40  743,928,548.49 

ขายเงินลงทุน 37,632,000.00  

 

44,036,000.00  

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 มี

ดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ 45,491,860.33  14,667,763.26 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนาย

ทะเบียน 5,668,053.09  1,466,776.39 

 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 

ซื้อเงินตราตางประเทศ 341,401,750.00  337,097,250.00 ตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 352,451,630.00  310,071,409.70 ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 4,599,769.59  1,988,832.27 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 587,509.50  198,883.23 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  101,993.60 
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6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา 3,390,391,985.10  -  116,788,333.97 

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา 1,647,264,082.00   

 

11,187,260.72    5,981,502.70 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับ

สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับท่ี 1) 

- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) หรือ

โดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับท่ี 3) 
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 บาท 

 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  3,187,992,215.49  -  3,187,992,215.49 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  116,788,333.97  -  116,788,333.97 

 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  1,530,792,553.64  -  1,530,792,553.64 

ตราสารอนุพันธ -  11,187,260.72  -  11,187,260.72 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  5,981,502.70  -  5,981,502.70 

เคร่ืองมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดท่ีไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดท่ีมีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลท่ีสังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหลาน้ีประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 

และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินของ

กองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม -  -  3,187,992,215.49  3,187,992,215.49 

เงินฝากธนาคาร 40,519,074.00 -  -  40,519,074.00 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  5,786.11  5,786.11 

ลูกหน้ีจากการขายหนวย

ลงทุน -  -  6,283,936.62  6,283,936.62 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  27,926,103.23  27,926,103.23 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  116,788,333.97  116,788,333.97 

คาใชจายคางจาย -  -  5,131,257.51  5,131,257.51 

หน้ีสินอ่ืน -  -  297,631.89  297,631.89 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม -  -  1,530,792,553.64  1,530,792,553.64 

เงินฝากธนาคาร 33,520,396.60 -  -  33,520,396.60 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  3,685.10  3,685.10 

ลูกหน้ีจากการขายหนวย

ลงทุน -  -  7,532,574.68  7,532,574.68 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  11,187,260.72  11,187,260.72 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

หน้ีสินทางการเงิน 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน -  -  18,726,000.00  18,726,000.00 

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  7,577,417.14  7,577,417.14 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  5,981,502.70  5,981,502.70 

คาใชจายคางจาย -  -  2,196,265.62  2,196,265.62 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีอ่ืน -  -  72,000.00  72,000.00 

หน้ีสินอ่ืน -  -  69,470.21  69,470.21 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทาง

การเงินเน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน

จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

 รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 97,017,413.74  49,048,143.34 

เงินฝากธนาคาร 966.05  927.78 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 0.05  1.46 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน -  600,000.00 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของผู
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ออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอ

ราคาของหลักทรัพย โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินในตราสารทุนของบริษัทท่ีมี

ภูมิลําเนาหรือมีธุรกิจหลักอยูในประเทศจีน 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 
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กองทนุเปดทหารไทย China Opportunity เพือ่การเลีย้งชพี 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 40,524,860.11 1.31% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 40,524,860.11 1.31% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 103.35% 

 กองทุน UBS (Lux) Equity Fund - China  379,894 3,187,992,215.49 103.35% 

 Opportunity (USD) 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 3,187,992,215.49 103.35% 

 ทรัพยสินอ่ืน -108,453,863.42 -3.52% 

 หน้ีสินอ่ืน -35,405,526.56 -1.14% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 3,084,657,685.62 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 169,955,788.4393 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 18.1497 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย China Opportunity เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบป 2563/2564 ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ส.ค.  2563  ต้ังแตวันท่ี 1  ส.ค.  2563 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 45,491.86 1.6037 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 909.84 0.0321 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 5,668.05 0.1998 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 52,069.75 1.8356 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 สงิหาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564  

 เทากับ 2,836,706,889.09 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.33% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย China Opportunity เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance หรือท่ี 

https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล 

ท่ีเก่ียวของ หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี https://www.sec.or.th 

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 

ไมมี 

 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 GMO Global Real Return U-AUSD ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 UBS Fund Services  S.A. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 

5 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


