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1 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity 

 

วันท่ี   3 พฤษภาคม 2565 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน 

ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ของกองทุนเปดทหารไทย China Opportunity มายังผูถือหนวยลงทุน 

ทุกทาน 

 ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนจีนใหผลตอบแทนเปนลบ โดยเขาสูชวงของการพักฐานตลอดป 2564 หลังจาก

ธนาคารกลางจีนเขมงวดกับนโยการทางการเงินมากข้ึน นอกจากน้ียังไดเผชิญกับปญหาขาดแคลนพลังงานและความกังวล

เก่ียวกับภาระหน้ีของภาคอสังหาริมทรัพย สงผลใหเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอยางมีนัยยะ ซึ่งลากยาวมาถึงป 2565 อีกท้ังตัวเลข

เศรษฐกิจหลักๆ เชน Industrial Production และ Retail Sales ปรับตัวลดลงจากมาตรการ Zero Covid ธนาคารกลางได

เปลี่ยนทาทีจากเขมงวดเปนผอนคลายมากข้ึน ซึ่งอาจเปนปจจัยใหตลาดหุนจีนกลับมาคึกคักไดในอนาคตหากมาตรการ

ดังกลาวมีแนวโนมสามารถกระตุนเศรษฐกิจได 

ท้ังน้ี ในชวง 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ดัชนี MSCI China 10/40 Index Net Total Return ให

ผลตอบแทนรอยละ -20.46 ในสกุลเงินบาท และรอยละ -19.20 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ  ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย China 

Opportunity ใหผลตอบแทนรอยละ -14.86 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย China Opportunity 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 ในป 2564 เศรษฐกิจจีนขยายตัวอยางมากเม่ือเทียบกับปกอนหนา โดยมีการเติบโตท่ีรอยละ 8.1 เทียบกับรอยละ 2.3 

ในป 2563 จากมาตรการเขมงวดในการควบคุมใหการระบาดอยูในวงจํากัด ทําใหประเทศจีนสามารถฟนตัวไดเร็วกวาประเทศ

อ่ืน อีกท้ังสามารถพัฒนาวัคซีนเพ่ือใชในประเทศได สงผลใหเศรษฐกิจสามารถฟนตัวใดต้ังแตคร่ึงปหลังของป 2563 ทางการเร่ิม

ผอนคลายมาตรการชวยเหลือลงโดยการไมอัดฉีดเงินเพ่ิมและไมมีการประกาศมาตรการใหมๆมาเพ่ือชวยกระตุนเศรษฐกิจ 

นอกจากน้ี ทางการเร่ิมออกมาตรการเขมงวดในการดําเนินธุรกิจมากข้ึน อาทิ การปองกันการผูกขาดทางธุรกิจ การจํากัด

เวลาเรียน online ของสถาบันกวดวิชา เปนตน ในดานการตางประเทศ ความสัมพันธทางการคากับสหรัฐฯยังคงมีความตึง

เครียด ประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเร่ืองจากใชแรงงานอยางผิดกฎหมายในเมืองซินเจียงนําไปสูการ sanction โดย

สหรัฐฯและประเทศพันธมิตร นอกจากน้ี ปญหาหน้ีของภาคอสังหาริมทรัพยท่ีสรางความกังวลวาอาจจะไมสามารถชําระคืนเงิน

ตนและดอกเบ้ียได ปจจัยเหลาน้ีไดกดดันบรรยากาศในการลงทุนในตลาดหุนในป 2564 

ในป 2565 หลายประเทศผชิญกับแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอสูงท่ีลากยาวมาต้ังแตชวงคร่ึงปหลังของปท่ีแลว อัน

เน่ืองมาจากความขัดแยงระหวางยูเครนและรัสเซีย และปญหา Supply Disruption อยางไรก็ตาม สถานการณเงินเฟอในจีนน้ัน

คอนขางอยูในระดับท่ีจัดการได การบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลงจะมาตรการ Zero Covid ธนาคารไดเปลี่ยนทาทีจาก

เขมงวดเปนผอนคลายมากข้ึน โดยเม่ือชวงตนป PBOC ไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียกูยืมระยะกลางลงเพ่ือกระตุนการใชจายและ

บริโภคภายในประเทศ รวมถึงมาตรการจากทางรัฐบาลจีนท่ีเนนการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชนจากกลุม

อสังหาริมทรัพยท่ีกําลังเผชิญปญหาเร่ืองสภาพคลองอยางหนัก ซึ่งอาจเปนปจจัยใหตลาดหุนจีนกลับมาคึกคักไดในอนาคต

หากมาตรการดังกลาวมีแนวโนมสามารถกระตุนเศรษฐกิจได 

 

กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

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

UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดดวยการลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ของ

มูลคาทรัพยสินในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยูในประเทศจีน โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา 

กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity มีผลตอบแทนรอยละ -14.86 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

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

UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดดวยการลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ของ

มูลคาทรัพยสินในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยูในประเทศจีน 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 

 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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��kewness�1Y�Weekly� ��0.43� ��0.30�

 � �

 
�Risk/Ret�rn

� �vs��ench.

�E�cess�Ret�rn�1Y�Weekly�Ann� ��2.81�

�Information�Ratio�1Y�Weekly� ��0.24�

�Jensen�Alpha�1Y�Weekly� ��6.28�

�Modigliani�Rap�1Y�Weekly� ��0.03�

��harpe�Ratio�1Y�Weekly� ��1.38�

��ortino�Ratio�1Y�Weekly� �0.73�

�Treynor�Meas�re�1Y�Weekly� ��0.40�

 � �
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������EQ�CHINA�OPP���D�IA1 � F�nd�Performance�Risk�Tracking�

�enchmark:�M�CI�CHINA�10�40 �as�of�04/29/2022�
C�rrency:���D�

�Tracking

� �vs��ench.

�Alpha�1Y�Weekly� ��0.16�

��eta�1Y�Weekly� �0.87�

�Correlation�1Y�Weekly� �0.89�

��ear�Correlation�1Y�Weekly� �0.24�

���ll�Correlation�1Y�Weekly� �0.89�

�R��q�ared�1Y�Weekly� �0.80�

�Tracking�Error�1Y�Weekly�Ann� �9.47�

 � �
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� � F�nd�Allocation�

 
�Total�Assets��mil� �as�of�04/29/2022

 
�Asset�Allocation

�Eq�ity� �95.93�%�

�Money�Market� �4.07�%�

 �as�of�02/28/2022

 
��ector�Allocation

�Comm�nications� �19.039�%�

�Cons�mer,�Cyclical� �0.605�%�

�Cons�mer,�Non�cyclical� �26.608�%�

�Financial� �35.418�%�

�Ind�strial� �2.255�%�

�Technology� �11.299�%�

��tilities� �0.707�%�

 �as�of�02/28/2022

 
�Geo�Allocation

�China� �76.708�%�

�Hong�Kong� �19.029�%�

��nited��tates� �0.193�%�

 �as�of�02/28/2022

 
�Portfolio��tatistics �as�of�02/28/2022

�%�Of�Top�Ten�Holdings� �55.31��Avg�Price/Earnings� �15.91�

�F�nd�T�rnover� ������Avg�Price/Cash�Flow� �9.66�

�Median�Mkt�Cap��M�� �63,971.30��Avg�Price/�ales� �1.87�

�Avg�Market�Cap��mil�� �148,867.00��Avg�Price/�ook�Ratio� �1.71�

�Avg�Dvd�Yield� �2.00��� ��
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5 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 ม.ีค. 

65 

30 ก.ย. 

64 

31 ม.ีค. 

64 

30 ก.ย. 

63 

31 ม.ีค. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 18.9742 23.8507 23.0583 18.3336 17.3133 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 16.1538 18.9742 23.8507 23.0583 18.3336 

กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity Fund -14.86% -20.45% 3.44% 25.77% 5.89% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -20.46% -7.36% 14.16% 22.03% 8.48% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -19.20% -14.31% 15.51% 26.49% 1.05% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 6,437 7,792 7,158 3,806 5,156 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 5,509 6,437 7,792 7,158 3,806 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 6,087 7,347 8,358 5,170 4,212 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +17 +323 +480 +2,267 -1,604 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.11% 0.14% 0.60% 0.90% 1.09% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง

กองทุน 

รอยละตอป (30 ธ.ค. 64) (30 ก.ย. 64) (31 มี.ค. 64) (29 มี.ค. 62) (13 ต.ค. 57) 

กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity -8.82% -14.86% -32.27% -2.50% +6.63% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -12.55% -20.46% -26.32% -0.60% +4.71% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -12.50% -19.20% -30.76% -2.17% +4.34% 

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    
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37.36%

-50.00%
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7 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity 

 

 



8 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity 

 

กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity 

 งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  6,162,420,137.33 บาท) 5,211,481,301.30 

เงินฝากธนาคาร 284,114,143.83 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 47,248.56 

 จากการขายหนวยลงทุน 8,258,688.57 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 47,763,944.41 

รวมสินทรัพย 5,551,665,326.67 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 1,220,851.84 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 33,206,896.75 

คาใชจายคางจาย 7,827,178.17 

ภาษีเงินไดคางจาย 7,087.28 

เจาหน้ีอ่ืน 746.96 

หน้ีสินอ่ืน 458,452.29 

รวมหน้ีสิน 42,721,213.29 

สนิทรพัยสทุธ ิ 5,508,944,113.38 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 3,382,388,929.93 

บัญชีปรับสมดุล 2,275,322,246.54 

กําไรสะสม (148,767,063.09) 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 16.1538 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565  
 341,030,421.8113 หนวย) 5,508,944,113.38 

 



9 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity 

 

กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม  2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 84,467.68 

 รวมรายได 84,467.68 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 48,712,602.27 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 974,252.06 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 4,582,930.14 

 รวมคาใชจาย 54,269,784.47 

รายไดสทุธ ิ (54,185,316.79) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (18,319,419.38) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (971,806,715.40) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (152,432,898.28) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 259,499,264.56 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (5,796,653.01) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (888,856,421.51) 

  

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (943,041,738.30) 

หัก ภาษีเงินได (12,670.17) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (943,054,408.47) 
 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity 

 

 

กองทนุเปดทหารไทย China Opportunity 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 มนีาคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 284,161,392.39 5.16% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 284,161,392.39 5.16% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 94.60% 

 กองทุน UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) 755,225 5,211,481,301.30 94.60% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 6,162,420,137.33 บาท) 5,211,481,301.30 94.60% 
 ทรัพยสินอ่ืน 25,910,577.05 0.47% 

 หน้ีสินอ่ืน -12,609,157.36 -0.23% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 5,508,944,113.38 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 341,030,421.8113 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 16.1538 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย China Opportunity 

สําหรับเวลา 6 เดือนแรกของรอบป 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ต.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ต.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2565  ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 48,712.60 0.8025 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 974.25 0.0161 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 4,582.93 0.0755 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายภาษี 12.67 0.0002 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 54,282.45 0.8943 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565  

 เทากับ 6,086,782,309.06 บาท  
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 2.18% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย China Opportunity 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

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 > รายงานการทําธุรกรรม 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

 ไมมี 

 

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 

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 

 



13 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


