
  

 

 กองทุนเปิดทเีอม็บี อีสท์สปริง China A Active 
 รายงานประจาํรอบ " เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตั �งแต่วนัที�  มีนาคม ���4 
 สิ �นสดุวนัที� � สิงหาคม ���� 
 

 

  



สารบัญ

สารถึงผูถือหนวยลงทุน 1

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 2

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 3

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผานมาเม่ือเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 3

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีพรอมท้ังการดําเนินการแกไข 3

ขอมูลของกองทุนรวมท่ีลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึง 4

 เกินกวารอยละ 20 ของ NAV 

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 5

รายงานผูดูแลผลประโยชน 7

งบการเงิน (ไมไดตรวจสอบ) 8

ขอมูลรายละเอียดการลงทุน 10

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 11

รายงานรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุน 12

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 12

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 12



1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 

 

วันท่ี   4  ตุลาคม 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน 

ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง China A Active มายังผูถือหนวย

ลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนจีนใหผลตอบแทนเปนลบ โดยทําจุดสูงสุดในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ กอนจะปรับตัว

ลงตามตลาดหุนโลกจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอและการคาดการณเก่ียวกับการยกเลิกมาตรการผอนคลายทางการเงินลง 

เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่ง

กดดัน valuation ของหุน นอกจากน้ี ยังมีปจจัยเฉพาะตัวของประเทศจีนท่ีเปนปจจัยลบตอตลาดหุน อาทิ การปองกันการ

ผูกขาดทางธุรกิจ การจํากัดเวลาเรียน online ของสถาบันกวดวิชา และความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน 

ท้ั ง น้ี  ในชวง  1  มีนาคม 2564 ถึงวัน ท่ี  31  สิ งหาคม 2564 ดัช นี  MSCI China A Onshore (net) dividend 

reinvestment ใหผลตอบแทนรอยละ 2.06 ในสกุลเงินบาท และรอยละ -4.74 ในสกุลเงินดอลลารสหรรัฐ  และกองทุนเปดทีเอ็มบี 

อีสทสปริง China A Active ใหผลตอบแทนรอยละ -25.70 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ China A Active 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในป 2563 เศรษฐกิจจีนชะลอตัวอยางมากเม่ือเทียบกับปกอนหนา โดยมีการเติบโตท่ีรอยละ 2.3 ในป 2563 เทียบกับ

รอยละ 6.1 ในป 2562 ซึ่งสาเหตุมาจากการระบาดของ Covid-19 ทางการจีนไดยับยั้งการระบาดโดยการประกาศปดเมือง ปด

ประเทศ สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักเปนวงกวาง ทางการจําเปนตองออกนโยบายท้ังนโยบายการเงินและการคลัง

เพ่ือประคองเศรษฐกิจในประเทศใหสามารถดําเนินตอไปและสามารถกลับมาฟนตัวไดเม่ือมีวัคซีนปองกัน 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 โดยทําจุดสูงสุดในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 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  

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง China A Active 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง China A Active เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity โดยกองทุน UBS (Lux) IS - 

China A Opportunity มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดดวยการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลาเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู

ในประเทศจีน โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง China A Active มีผลตอบแทนรอยละ -25.70 

(ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง China A Active เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity โดยกองทุน UBS (Lux) IS - 

China A Opportunity มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดดวยการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลาเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู

ในประเทศจีน 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�Perf�2018� ��23.48� ��

�Perf�2017� �74.56� ��

�Perf�2016� �0.24� ��

�Perf�2015� �13.53� ��

�Perf�2014� �29.57� ��

�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� �16.92� ��

��emivariance�1Y�Weekly�Ann� �23.69� ��

��tandard�Dev�1Y�Weekly�Ann� �23.18� ��

�Ma��Drawdown�1Y� ��32.00� ��

�Ma��Increase�1Y� �36.51� ��

�K�rtosis�1Y�Weekly� �0.14� ��

��kewness�1Y�Weekly� ��0.34� ��

 � �

 
�Risk/Ret�rn

� �vs��ench.

�E�cess�Ret�rn�1Y�Weekly�Ann� �����

�Information�Ratio�1Y�Weekly� �����

�Jensen�Alpha�1Y�Weekly� �����

�Modigliani�Rap�1Y�Weekly� �����

��harpe�Ratio�1Y�Weekly� ��0.27�

��ortino�Ratio�1Y�Weekly� �0.98�

�Treynor�Meas�re�1Y�Weekly� �����

 

 
�Tracking

� �vs��ench.

�Alpha�1Y�Weekly� �����

��eta�1Y�Weekly� �����

�Correlation�1Y�Weekly� �����

��ear�Correlation�1Y�Weekly� �����

���ll�Correlation�1Y�Weekly� �����

�R��q�ared�1Y�Weekly� �����

�Tracking�Error�1Y�Weekly�Ann� �����
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� � F�nd�Allocation�

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

 
�Asset�Allocation

�Eq�ity� �83.317�%�

�Money�Market� �16.683�%�

 �as�of�07/30/2021

 
��ector�Allocation

��asic�Materials� �3.008�%�

�Comm�nications� �4.443�%�

�Cons�mer,�Cyclical� �8.492�%�

�Cons�mer,�Non�cyclical� �43.551�%�

�Financial� �13.332�%�

�Ind�strial� �6.692�%�

�Technology� �3.799�%�

 �as�of�07/30/2021

 
�Geo�Allocation

�China� �82.865�%�

�Hong�Kong� �0.452�%�

 �as�of�07/30/2021

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

�%�Of�Top�Ten�Holdings� �57.84��Avg�Price/Earnings� �19.08�

�F�nd�T�rnover� ������Avg�Price/Cash�Flow� �11.97�

�Median�Mkt�Cap��M�� �53,841.19��Avg�Price/�ales� �2.64�

�Avg�Market�Cap��mil�� �118,278.50��Avg�Price/�ook�Ratio� �3.25�

�Avg�Dvd�Yield� �1.94��� ��

 
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.

 
�loomberg® Page�3�of�3



5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั   

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ส.ค. 64 25 ก.พ. 64 29 พ.ค. 63** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 14.2527 9.7823 10.0008 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 10.5899 14.2527 9.7823 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง China A Active -25.70% 17.35% 21.45% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 2.06% 14.23% 0.00% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -4.74% 18.10% 18.40% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 8,539 1,930 1,247 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 7,217 8,539 1,930 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 8,410 6,445 2,496 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +1,266 +1,766 +5,050 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.16% 1.65% 1.76% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ China A Active  ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2564  

 

 ยอนหลัง 

 3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (31 พ.ค. 64) (25 ก.พ. 64) (31 ส.ค. 63) (5 มี.ค. 63) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง China A Active -24.10% -25.70% -12.81% +3.91% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -2.65% +2.06% +16.58% +23.08% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -5.78% -4.74% +12.50% +21.21% 

Note***     
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท  

 ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ  

     

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง China A Active 

 งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ)  
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม  2564  

   

สนิทรพัย   

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 8,259,971,179.95  บาท) 7,193,271,564.23  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 111,135,350.18  
ลูกหน้ี   

 จากดอกเบ้ียคางรับ 55,308.14  
 จากการขายหนวยลงทุน 13,312,605.46  
ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 39,752,184.41  
รวมสินทรัพย 7,357,527,012.42  

หนีส้นิ   

เจาหน้ี   

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 7,965,516.65  
เจาหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 125,596,415.06  
คาใชจายคางจาย 6,563,912.20  
ภาษีเงินไดคางจาย 8,318.33  
เจาหน้ีอ่ืน 2,744.21  
หน้ีสินอ่ืน 396,035.17  
รวมหน้ีสิน 140,532,941.62  

สนิทรพัยสทุธ ิ 7,216,994,070.80  

   

สนิทรพัยสทุธ ิ:   

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 6,815,564,730.37  
บัญชีปรับสมดุล 1,019,348,599.00  
กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ (617,919,258.57)  
สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 10.5899 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน   

 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 สิงหาคม  2564   

 681,496,167.6916 หนวย) 7,216,994,070.80  
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง China A Active 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม  2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียรับ 152,236.88 

 รวมรายได 152,236.88 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 36,292,366.64 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,360,963.67 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 6,402,041.35 

 รวมคาใชจาย 44,055,371.66 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (43,903,134.78) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (617,670.57) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (1,549,975,212.75) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (534,151,546.00) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (74,437,079.02) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (3,235,329.64) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (2,162,416,837.98) 

  
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (2,206,319,972.76) 

หัก ภาษีเงินได (22,837.95) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (2,206,342,810.71) 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ China A Active 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 สงิหาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 111,189,396.89 1.54% 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,261.43 0.00% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 111,190,658.32 1.54% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 99.67% 

 กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity 1,803,470 7,193,271,564.23 99.67% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 8,259,971,179.95 บาท) 7,193,271,564.23 99.67% 

 ทรัพยสินอ่ืน -72,403,206.22 -1.00% 

 หน้ีสินอ่ืน -15,064,945.53 -0.21% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 7,216,994,070.80 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 681,496,167.6916 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 10.5899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 

 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง China A Active 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  มี.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  มี.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี  31 ส.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ส.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 36,292.37 0.4280 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 1,360.96 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 6,402.04 0.0755 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 22.84 0.0003 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 44,078.21 0.5198 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564  

 เทากับ 8,410,398,361.42 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 6.59% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ China A Active 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 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 สงิหาคม 2564 

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 

 

 



13 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


