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1 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี  7 มีนาคม 2565 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน 

ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ของกองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังผูถือ

หนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนจีนใหผลตอบแทนท่ีไมดีนัก โดยทําสุดสูงสุดในชวงเดือนกุมภาพันธ กอนจะเขาสูชวง

ของการพักฐานตลอดป 2564 หลังจากธนาคารกลางจีน (PBOC) เขมงวดกับนโยการทางการเงินมากข้ึน สงผลใหเศรษฐกิจจนี

ชะลอตัวลงอยางมีนัยยะ โดยตัวเลขเศรษฐกิจหลักๆ เชน Industrial Production และ Retail Sales ปรับตัวลดลงตํ่ากวาระดับ

กอนวิกฤต Covid-19 และยังคงคอนขางซบเซามาจนถึงตนป 2565 

ท้ังน้ี ในชวง 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ดัชนี MSCI China 10/40 Index Net Total Return ปรับตัวลง

รอยละ 11.54 ในสกุลเงินบาท และลดลงรอยละ 12.71 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ในขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย China 

Opportunity เพ่ือการเลี้ยงชีพใหผลตอบแทนลดลงรอยละ 12.82 

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 เศรษฐกิจจีนไดรับแรงหนุนจากมาตรการกระตุนของรัฐบาล รวมถึงมาตรการผอนคลายทางการเงินจาก 

PBOC ทําใหเศรษฐกิจจีนฟนตัวกลับมาจากผลกระทบของ Covid-19 ไดอยางรวดเร็ว หลังจากน้ันไมนาน PBOC เร่ิมเขมงวด

กับมาตรการทางการเงินมากข้ึนเพ่ือไมใหเศรษฐกิจโตเร็วเกินไป สงผลใหเศรษฐกิจจีนเร่ิมชะลอตัวลงต้ังแตปลายป 2563 และ

คอนขางซบเซาตลอดป 2564 โดยตัวเลขเศรษฐกิจหลักๆ เชน Industrial Production และ Retail Sales ไดปรับตัวลงไปอยูใน

ระดับตํ่ากวาชวงกอนวิกฤต Covid-19 เปนปจจัยหลักท่ีทําใหตลาดหุนจีนใหผลตอบแทนท่ีไมดีนัก อยางไรก็ตาม สถานการณ

เงินเฟอในจีนน้ันคอนขางอยูในระดับท่ีดีมาก ในขณะท่ีประเทศอ่ืนท่ัวโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯและยุโรป กําลังเผชิญกับเงินเฟอท่ีสูง

ท่ีสุดในรอบหลายทศวรรษ ซึ่งลดแรงกดดันใหกับ PBOC ในการกําหนดมาตรการทางการเงิน นอกจากน้ี PBOC ยังไดเปลี่ยน

ทาทีจากเขมงวดเปนผอนคลายมากข้ึน โดยเม่ือชวงตนป PBOC ไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียกูยืมระยะกลางลงเพ่ือกระตุนการใช

จายและบริโภคภายในประเทศ รวมถึงมาตรการจากทางรัฐบาลจีนท่ีเนนการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชนจากกลุม

อสังหาริมทรัพยท่ีกําลังเผชิญปญหาเร่ืองสภาพคลองอยางหนัก ซึ่งอาจเปนปจจัยใหตลาดหุนจีนกลับมาคึกคักไดในอนาคต

หากมาตรการดังกลาวมีแนวโนมสามารถกระตุนเศรษฐกิจได 

 

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) มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดดวยการลงทุนอยางนอย 

2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยูในประเทศจีน โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ี

ผานมา กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีผลตอบแทนรอยละ -12.82 (ดูรายละเอียดในตารางผล

การดําเนินงานดานหลัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 สงิหาคม 2564 ถงึ 31 มกราคม 2565 

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 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

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

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
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� �
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�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� �17.83� �17.74�

��emivariance�1Y�Weekly�Ann� �24.97� �26.42�

��tandard�Dev�1Y�Weekly�Ann� �23.44� �23.58�

�Ma��Drawdown�1Y� ��34.51� ��32.01�

�Ma��Increase�1Y� �9.44� �11.89�

�K�rtosis�1Y�Weekly� �0.14� ��0.25�

��kewness�1Y�Weekly� ��0.54� ��0.48�

 � �

 
�Risk/Ret�rn

� �vs��ench.
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�Information�Ratio�1Y�Weekly� ��0.08�

�Jensen�Alpha�1Y�Weekly� ��3.80�
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 � �
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�Tracking

� �vs��ench.

�Alpha�1Y�Weekly� ��0.09�

��eta�1Y�Weekly� �0.90�

�Correlation�1Y�Weekly� �0.90�

��ear�Correlation�1Y�Weekly� �0.25�

���ll�Correlation�1Y�Weekly� �0.93�

�R��q�ared�1Y�Weekly� �0.81�

�Tracking�Error�1Y�Weekly�Ann� �7.86�

 � �
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� � F�nd�Allocation�

 
�Total�Assets��mil� �as�of�02/24/2022

 
�Asset�Allocation

�Eq�ity� �98.378�%�

�Money�Market� �1.622�%�

 �as�of�12/31/2021

 
��ector�Allocation

�Comm�nications� �19.976�%�

�Cons�mer,�Cyclical� �0.741�%�

�Cons�mer,�Non�cyclical� �28.195�%�

�Financial� �34.219�%�

�Ind�strial� �2.242�%�

�Technology� �12.025�%�

��tilities� �0.98�%�

 �as�of�12/31/2021

 
�Geo�Allocation

�China� �79.062�%�

�Hong�Kong� �19.119�%�

��nited��tates� �0.197�%�

 �as�of�12/31/2021

 
�Portfolio��tatistics �as�of�12/31/2021

�%�Of�Top�Ten�Holdings� �56.81��Avg�Price/Earnings� �14.45�

�F�nd�T�rnover� ������Avg�Price/Cash�Flow� �17.01�

�Median�Mkt�Cap��M�� �74,045.90��Avg�Price/�ales� �2.02�

�Avg�Market�Cap��mil�� �166,932.80��Avg�Price/�ook�Ratio� �1.90�

�Avg�Dvd�Yield� �2.09��� ��

 
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�4�of�4



 

5 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั     

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 ม.ค. 

65 

30 ก.ค. 

64 

29 ม.ค. 

64 

31 ก.ค. 

63 

31 ม.ค. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 18.1506 23.5603 20.5600 17.1541 15.9586 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 15.8232 18.1506 23.5603 20.5600 17.1541 

กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพ่ือการเลี้ยงชีพ -12.82% -22.96% 14.59% 19.85% 7.49% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -11.54% -8.61% 20.45% 17.14% 5.10% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -12.71% -16.70% 25.51% 16.80% 3.85% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 3,085 3,401 1,548 949 551 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 3,092 3,085 3,401 1,548 949 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 3,112 3,500 2,186 1,143 686 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +436 +581 +1,521 +371 +363 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.04% 0.09% 0.09% 0.19% 0.15% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่31 มกราคม 2565   

 

 ยอนหลัง 

 3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง 

 1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (29 ต.ค. 64) (30 ก.ค. 64) (29 ม.ค. 64) (31 ม.ค. 62) (10 ส.ค. 58) 

กองทุนเปดทหารไทย China Opportunity 

เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
-9.03% -12.82% -32.69% +3.55% +7.34% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -11.27% -11.54% -19.06% +5.95% +4.44% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -11.54% -12.71% -27.16% +3.71% +5.32% 

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   

 

 

58.31%

32.55%

39.95%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

11-Aug-15 31-Jan-22

TMBCORMF Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return
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8 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทนุเปดทหารไทย China Opportunity  เพือ่การเลีย้งชพี  
งบแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  
ณวนัที ่ 31 มกราคม 2565  

 
บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน   3,321,266,780.71  บาท) 3,021,970,183.16 

เงินฝากธนาคาร 85,969,241.18 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 9,545.10 

 จากการขายหนวยลงทุน 1,731,277.70 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 15,306,346.20 

รวมสินทรัพย 3,124,986,593.34 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 3,786,449.89 

 จากการรอจัดสรรหนวย (Pending) 234,489.17 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 23,834,652.62 

คาใชจายคางจาย 4,866,706.87 

หน้ีสินอ่ืน 277,187.44 

รวมหน้ีสิน 32,999,485.99 

สนิทรพัยสทุธ ิ 3,091,987,107.35 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,954,038,052.43 

บัญชีปรับสมดุล 1,805,464,564.87 

กําไรสะสม (667,515,509.95) 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 15.8232 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565  
 195,408,316.4512 หนวย) 3,091,987,107.35 

 

 



 

9 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทนุเปดทหารไทย China Opportunity  เพือ่การเลีย้งชพี  
งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็  (ยงัไมไดตรวจสอบ)  
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แตวนัที ่1 สงิหาคม 2564 วนัที ่ 31 มกราคม  2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 30,470.69 

 รายไดคาธรรมเนียมในการรซื้อขายหนวยลงทุน 774,319.04 

 รวมรายได 804,789.73 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 25,184,156.70 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 503,683.04 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 3,216,668.07 

 รวมคาใชจาย 28,904,507.81 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (28,099,718.08) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 2,159,143.09 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (364,116,625.42) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (131,849,135.90) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 108,260,027.55 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (14,016,502.58) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (399,563,093.26) 

  
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน (427,662,811.34) 
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กองทนุเปดทหารไทย China Opportunity เพือ่การเลีย้งชพี 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 มกราคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 85,978,786.28 2.78% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 85,978,786.28 2.78% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 97.74% 

 กองทุน UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) 405,188 3,021,970,183.16 97.74% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 3,321,266,780.71 บาท) 3,021,970,183.16 97.74% 

 ทรัพยสินอ่ืน -6,797,028.72 -0.22% 

 หน้ีสินอ่ืน -9,164,833.37 -0.30% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 3,091,987,107.35 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 195,408,316.4512 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 15.8232 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย China Opportunity เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบป 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ส.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ส.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2565  ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 25,184.16 0.8025 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 503.68 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 3,216.67 0.1025 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 28,904.51 0.9210 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 สงิหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565  

 เทากับ 3,112,629,417.98 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 3.54% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย China Opportunity เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 บริษัท 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 มกราคม 2565 

 ไมมี 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (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 

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

 



 

13 กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


