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1 กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index 

วันท่ี 10 มกราคม 2565 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป รอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 

1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย China Equity Index มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปบัญชีผานมา ตลาดหุนจีนใหผลตอบแทนเปนบวก โดยทําสุดสูงสุดในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ กอนจะ

ปรับตัวลงตามตลาดหุนโลกจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอและการคาดการณเก่ียวกับการยกเลิกมาตรการผอนคลายทาง

การเงินลง เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึน ซึ่งกดดัน valuation ของหุน นอกจากน้ี ยังมีปจจัย

เฉพาะตัวของประเทศจีนท่ีเปนปจจัยลบตอตลาดหุน อาทิ การปองกันการผูกขาดทางธุรกิจ การจํากัดเวลาเรียน online ของ

สถาบันกวดวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ และความเสี่ยงในตลาดอสังหาริมทรัพย เปนตน 

ท้ังน้ี ในรอบปบัญชีท่ีผานมา ดัชนี FTSE China A50 ใหผลตอบแทนรอยละ 15.40 ในสกุลเงินบาทและใหผลตอบแทน

รอยละ 8.73 ในสกุลเงินดอลลารฮองกง ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย China Equity Index ใหผลตอบแทนรอยละ 12.96 โดย

คาเงินบาทออนคาจาก 3.9065 บาทตอดอลลารฮองกง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 เปน 4.3249 บาทตอดอลลารฮองกง ณ 

สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index 

รายงานการวิเคราะห ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index 

 

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 นอกจากน้ี ปญหาหน้ีของภาคอสังหาริมทรัพยท่ีสรางความกังวลวาอาจจะไมสามารถชําระคืนเงินตนและ

ดอกเบ้ียได โดยลาสุดบริษัท China Evergrande Group ไดผิดนัดชําระหน้ีหุนกูสกุลเงินตางประเทศมูลคา 82.5 ลานดอลลาร 

ปจจัยเหลาน้ีไดกดดันบรรยากาศในการลงทุนในตลาดหุนในป 2564 

ดานนโยบายการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลด RRR ลง 50bps มีผลวันท่ี 15 ธันวาคม เพ่ือสนับสนุน

การบริโภคและการลงทุนในประเทศ ทามกลางตัวเลขเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวจากวิกฤตในภาคอสังหาฯและตลาดแรงงานท่ีvยังคงไม

ฟนตัวเต็มท่ี 

ท้ังน้ี ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนจีนใหผลตอบแทนเปนบวก โดยทําสุดสูงสุดในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 

กอนจะปรับตัวลงตามตลาดหุนโลกจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีสหรัฐฯไดเปดเผยแผนกระตุนเศรษฐกิจท่ีมีวงเงิน

สูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปดประเทศอีกคร้ัง การฟนตัวของ

เศรษฐกิจอาจสงผลใหมีการยกเลิกมาตรการผอนคลายทางการเงินลง เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัว

เพ่ิมข้ึน ซึ่งกดดัน valuation ของหุน อีกท้ัง ในเดือนกรกฎาคม 2564 ประเทศไดเผชิญกับการระบาดของ Covid-19 สายพันธุ 

Delta ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตองหยุดชะงักอีกคร้ัง นอกจากน้ี ยังมีปจจัยเฉพาะตัวของประเทศจีนท่ีเปนปจจัยลบตอตลาด

หุน อาทิ การปองกันการผูกขาดทางธุรกิจ การจํากัดเวลาเรียน online ของสถาบันกวดวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ และ

ความเสี่ยงการผิดนัดชําระหน้ีในตลาดอสังหาริมทรัพย เปนตน อยางไรก็ดี กองทุนหลักจะเนนลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม

การเงินและหมวดอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับการบริโภคภายในประเทศ ผลดําเนินการจึงไดรับผลกระทบเล็กนอยจากมาตรการ

เขมงวดของทางภาครัฐ 

 

กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย China Equity Index เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน

ใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี FTSE China A50 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

ผานกองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF ท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนใน



3 กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index 

ดัชนี FTSE China A50 โดยในรอบบัญชี 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index มีผลตอบแทนรอยละ 12.96 

(ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

อยางไรก็ดีจากตารางอัตราผลตอบแทนของกองทุนในชวงเวลาตางๆ ในหนาถัดไปจะแสดงใหเห็นวากองทุนมีผลตอบแทนท่ี

แตกตางจากดัชนีอางอิง หรือท่ีเรียกวามี Tracking Error อยูเสมอ ท้ังน้ีเปนผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ  

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเน่ืองจากกองทุนเปดทหารไทย China 

Equity Index เปนกองทุนท่ีลงทุนภายนอกประเทศทําใหผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ี

เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือถาเงินบาทมีการแข็งคาข้ึน อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนท่ีนอย

กวาเม่ือเทียบกับผลตอบแทนสกุลเงินดอลลารฮองกง และในทางกลับกันถาคาเงินบาทมีการออนคาลง อัตรา

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงข้ึน  

2. การท่ีกองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF ใหผลตอบแทนแตกตางกับผลตอบแทนของดัชนี FTSE China 

A50 ทําใหกองทุนมีอัตราผลตอบแทนท่ีแตกตางกับดัชนีอางอิงอยูบางในชวงปท่ีตลาดหุนมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลง

รุนแรง จากคาใชจายตาง ๆ ไดแก ภาษีเงินปนผลท่ีไดรับ และคาใชจายในการบริหารรวมท้ังกองทุนไดนําเงินปนผลท่ี

ไดรับไปลงทุนตอเน่ือง แตในระยะยาวแลวกองทุนจะใหผลตอบแทนท่ีคอนขางใกลเคียงกับดัชนีโดยในรอบปบัญชีท่ีผาน

มากองทุนไดรับเงินปนผลท้ังสิ้น 28,817,173.23 บาท 

3. การท่ีกองทุนมีการคงเงินบางสวนไวในกองทุนเพ่ือใชในการรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ทําใหกองทุนไมสามารถนํา

เงินท้ังหมดลงทุนในกองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF ได สงผลใหเกิดความแตกตางข้ึนในอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดรับ ซึ่งโดยท่ัวไปปจจัยน้ีจะมีสัดสวนคอนขางนอยยกเวนแตรอบบัญชีท่ีดัชนีมีการปรับตัวข้ึนหรือลงแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย China Equity Index เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน

ใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี FTSE China A50 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

ผานกองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF ท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ดัชนี FTSE China A50 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 
 ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย China Equity Index 

 

วตัถปุระสงคของโครงการ 
เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคยีงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี FTSE China A 50 Net Total 

Return Index โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคียงกับผลตอบแทน

จากการลงทุนในดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return Index โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

สินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน  

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : iShares FTSE A50 China Index ETF 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี :  

 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

 

กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี ชีว้ัด (passive 

management/index tracking) 

 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  

ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลารฮองกงและสกุลเงินบาท 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา

อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/

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

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วดัไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
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ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของ

กองทุน เพ่ือใหสามารถสรางผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี FTSE China A 50 Net Total 

Return Index ใหมากท่ีสุด 

 

กลยุทธการลงทุนของกองทุนจะใชนโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเนนลงทุนใน

หนวยลงทุนของ iShares FTSE A50 China Index ETF (เปนกองทุนหลักท่ีลงทุนในตราสารท่ีใหผลตอบแทนใกลเคยีงกับดัชนี 

FTSE China A 50 Net Total Return Index) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ

กองทุน ท้ังน้ีกองทุนดังกลาวจัดต้ังและจัดการโดย BlackRock Asset Management North Asia Limited และมี HSBC 

Institutional Trust Services (Asia) Limited เปนผูดูแลผลประโยชนและนายทะเบียน กองทุนดังกลาวไดจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฮองกง (Stock Exchange of Hong Kong, SEHK) 

 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหน้ีในประเทศท่ีมีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารหรือระยะเวลา

ฝากเงิน ตvากวา 1 ป โดยมีวัตถุประสงคสํารองไวเพ่ือการดําเนินงาน หรือรอการลงทุน หรือเพ่ือสภาพคลอง และบริษัทจัดการ

อาจจะลงทุนในเงินฝากตางประเทศ ท้ังในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือ

การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีระบุไวในโครงการหรือตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกําหนด 

 

อน่ึง ในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF ได หรือในกรณีท่ีบริษัทพิจารณา

แลวเห็นวาหากผูท่ีออกตราสาร CAAP ใหแกกองทุนiShares FTSE A50 China Index ETF มีความเสี่ยงดานเครดิตเพ่ิมข้ึน

จนถึงระดับท่ีไมเหมาะสมกับการลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศอ่ืนท่ีเนนลงทุนใน

ตราสารท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกับการลงทุนในตราสารทุนประเภท A Shares ท่ีจดทะเบียนอยูตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮ

และเสิ่นเจิ้น โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ในการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศน้ัน บริษัทจัดการจะพิจารณา

โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาเปน

เวลาไมนอยกวา 15 วัน กอนท่ีจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศอ่ืน 

 

อยางไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในกองทุนอ่ืนใดท่ีมีนโยบายสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ บริษัท

จัดการจะดําเนินการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเพ่ือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือยกเลิกกองทุนได 

 

ในสภาวการณปกติ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม แตท้ังน้ี กองทุนอาจไมสามารถดํารงอัตราสวนการลงทุนในตางประเทศตามท่ีระบุไวในโครงการ หากสภาวะการ

ลงทุนในตางประเทศไมปกติ หรือเพ่ือรอการลงทุน ท้ังน้ี กองทุนจะทํารายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ี

กําหนด พรอมท้ังเหตุผล และจัดสงมายังสํานักงาน ก.ล.ต.ภายในเวลาท่ีกําหนด 
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รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ :  

เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ี

ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

กองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุนคือ กองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF ซึ่งเปนกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded 

Fund) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง (Stock Exchange of Hong Kong, SEHK) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ชื่อ : iShares FTSE A50 China Index ETF 

ประเภท : Exchange Traded Fund จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง 

อายุโครงการ : ไมกําหนด 

นโยบายการลงทุน : มุงเนนลงทุนในหุนสามัญหรือหลักทรัพยอ่ืนใด เพ่ือสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับ

ผลตอบแทนของดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return Index หักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการท้ังหมดของ

กองทุน 

คาธรรมเนียม : 0.99% ตอป 

ผูจัดการกองทุน : BlackRock Asset Management North Asia Limited 

ผูดูแลผลประโยชน : HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited 

นายทะเบียน : HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited 

Web Site : www.blackrock.com/hk 

 

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 
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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 
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�T��n�f���Ag�nt� �H�BC�In�t�tut�on�l�T�u�t����v�c��

A����Ltd�

 ��und�Info ����of�12/29/2021

�L��t�Clo��� ��HKD��18.22�

�Tot�l�A���t��(m�l)� ��HKD��15,499.16�

�Tot�l�A���t��D�t�� �12/28/2021�

�Inc�pt�on�D�t�� �11/15/2004�

�P��m��y�B�nc�m��k� ��T�EC��n�A50�N�tIndx�CNY�

�Cu��� �Hong�Kong�Doll���

�M�n�Inv��tm�nt� �����

�T�ck��� �2823�HK�

�I�IN� �HK2823028546�

 
������And�Exp�n���

�Exp�n���R�t�o� �0.35�

���ont�Lo�d� �0.00�

��und�Mg���t�t�d����� �0.35�

�Mg���t�t�d�P��f.����� �����

�H�g��W�t���M��k� �����

�Hu�dl��R�t�� �����

�B�ck�Lo�d� �0.00�

�E��ly�W�t�d��w����� �����

 �Bloomb��g�Cl����f�c�t�on

��und�Typ�� �ET��

��und�A���t�Cl�����ocu�� �Equ�ty�

�Dom�c�l�� �Hong�Kong�

��und�Obj�ct�v�� �C��n��

��und��tyl�� �����

��und�M��k�t�C�p��ocu�� �L��g��c�p�

��und�G�og��p��c�l��ocu�� �C��n��

��und�Cu���ncy��ocu�� �����

 
�Tot�l�R�tu�n�C���t �

 
����on�l�ty

Y��� J�n ��b M�� Ap� M�y Jun Jul Aug ��p Oct Nov D�c

2017 5.69 1.26 �0.18 �0.89 6.99 5.03 5.90 4.67 �1.73 6.59 3.02 2.34

2018 13.45 �7.98 �3.44 �3.57 �1.23 �7.49 �2.10 �3.83 4.14 �6.88 �0.99 �4.48

2019 12.28 9.53 3.99 3.84 �8.98 8.42 0.80 �3.59 0.28 3.30 �2.26 5.82

2020 �10.70 2.63 �6.13 5.77 �1.72 7.01 11.87 4.27 �1.81 5.24 8.26 6.19

2021 3.40 0.68 �6.73 2.22 7.41 �5.45 �13.31 �1.20 4.75 3.49 �2.35 ���

 
� �

 
T���m�t����l�p�oduc�d��n�t����docum�nt�����nt�nd�d�fo���nfo�m�t�on�l�pu�po����only��nd���ould�not�b��con�t�u�d�����n�off���o���ol�c�t�t�on�fo��t���pu�c�����o����l��of��ny�f�n�nc��l��n�t�um�nt.�T��
�nfo�m�t�on�p�ov�d�d������n���fl�ct��cu���nt�m��k�t�p��ct�c����nd����not��nt�nd�d�to�con�t�tut��l�g�l,�t�x,�o���ccount�ng��dv�c�.�T����nfo�m�t�on��nd�d�t��cont��n�d������n�����b��n�obt��n�d�f�om��nt��n�l

d�t��p�oc����ng,�fund��dm�n��t��to������w�ll����ot����out��d���ou�c����nd,��lt�oug���t����b�l��v�d�to�b���ccu��t�,�no�gu���nt���of�compl�t�n����o���ccu��cy����b��ng�m�d�.�Bloomb��g�LP����ll�not�b�
l��bl��fo���ny�lo�����o��d�m�g��t��t��nyon��m�y��uff�����������ult�of���ly�ng�on�t�����nfo�m�t�on.�T����nfo�m�t�on�m�y�b��c��ng�d�by�Bloomb��g�LP��t��ny�t�m�.
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I�HARE���T�E�CHINA�A50�E�HKD � �und�P��fo�m�nc��R��k�T��ck�ng�

B�nc�m��k:��T�EC��n�A50�N�tIndx�CNY ����of�12/29/2021�
Cu���ncy:�HKD�
 
�P��fo�m�nc�

� ��und� �B�nc�.�

�M��n�R�tu�n�1Y�W��kly� �1.11� ��2.30�

�Tot�l�R�tu�n�3M� �2.51� �����

�Tot�l�R�tu�n�6M� ��8.10� �����

�Tot�l�R�tu�n�1Y� ��5.07� �����

�Tot�l�R�tu�n�Ytd� ��7.54� �����

�P��f�2020� �32.60� �26.16�

�P��f�2019� �36.46� �42.12�

�P��f�2018� ��23.31� ��19.36�

�P��f�2017� �45.64� �35.38�

�P��f�2016� �0.00� ��4.26�

�P��f�2015� ��14.29� ��5.04�

�Eff�7D�Yld� ����� �����

�30D�Yld� ����� �����

�G�o���7D�Yld� ����� �����

��ub��7D�Yld� ����� �����

�Avg�L�f�� ����� �����

�MMkt�Avg�D�y��To�M�t.� ����� �����

 � �

 
�R��k

� ��und� �B�nc�.�

�Down��d��R��k�1Y�W��kly�Ann� �17.56� �16.33�

���m�v����nc��1Y�W��kly�Ann� �25.09� �23.33�

��t�nd��d�D�v�1Y�W��kly�Ann� �24.21� �22.12�

�M�x�D��wdown�1Y� ��27.90� �����

�M�x�Inc������1Y� �19.72� �����

�Ku�to����1Y�W��kly� �0.44� �0.42�

��k�wn����1Y�W��kly� ��0.30� ��0.46�

 � �

 
�R��k/R�tu�n

� �v��B�nc�.

�Exc����R�tu�n�1Y�W��kly�Ann� �0.00�

�Info�m�t�on�R�t�o�1Y�W��kly� �0.00�

�J�n��n�Alp���1Y�W��kly� ��0.04�

�Mod�gl��n��R�p�1Y�W��kly� �0.00�

�����p��R�t�o�1Y�W��kly� �0.04�

��o�t�no�R�t�o�1Y�W��kly� �1.02�

�T��yno��M���u���1Y�W��kly� �0.00�

 � �

 

 
T���m�t����l�p�oduc�d��n�t����docum�nt�����nt�nd�d�fo���nfo�m�t�on�l�pu�po����only��nd���ould�not�b��con�t�u�d�����n�off���o���ol�c�t�t�on�fo��t���pu�c�����o����l��of��ny�f�n�nc��l��n�t�um�nt.�T��
�nfo�m�t�on�p�ov�d�d������n���fl�ct��cu���nt�m��k�t�p��ct�c����nd����not��nt�nd�d�to�con�t�tut��l�g�l,�t�x,�o���ccount�ng��dv�c�.�T����nfo�m�t�on��nd�d�t��cont��n�d������n�����b��n�obt��n�d�f�om��nt��n�l

d�t��p�oc����ng,�fund��dm�n��t��to������w�ll����ot����out��d���ou�c����nd,��lt�oug���t����b�l��v�d�to�b���ccu��t�,�no�gu���nt���of�compl�t�n����o���ccu��cy����b��ng�m�d�.�Bloomb��g�LP����ll�not�b�
l��bl��fo���ny�lo�����o��d�m�g��t��t��nyon��m�y��uff�����������ult�of���ly�ng�on�t�����nfo�m�t�on.�T����nfo�m�t�on�m�y�b��c��ng�d�by�Bloomb��g�LP��t��ny�t�m�.
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I�HARE���T�E�CHINA�A50�E�HKD � �und�P��fo�m�nc��R��k�T��ck�ng�

B�nc�m��k:��T�EC��n�A50�N�tIndx�CNY ����of�12/29/2021�
Cu���ncy:�HKD�

�T��ck�ng

� �v��B�nc�.

�Alp���1Y�W��kly� �0.00�

�B�t��1Y�W��kly� �1.05�

�Co���l�t�on�1Y�W��kly� �0.99�

�B����Co���l�t�on�1Y�W��kly� �0.96�

�Bull�Co���l�t�on�1Y�W��kly� �0.97�

�R��qu���d�1Y�W��kly� �0.98�

�T��ck�ng�E��o��1Y�W��kly�Ann� �3.89�

 � �

 
T���m�t����l�p�oduc�d��n�t����docum�nt�����nt�nd�d�fo���nfo�m�t�on�l�pu�po����only��nd���ould�not�b��con�t�u�d�����n�off���o���ol�c�t�t�on�fo��t���pu�c�����o����l��of��ny�f�n�nc��l��n�t�um�nt.�T��
�nfo�m�t�on�p�ov�d�d������n���fl�ct��cu���nt�m��k�t�p��ct�c����nd����not��nt�nd�d�to�con�t�tut��l�g�l,�t�x,�o���ccount�ng��dv�c�.�T����nfo�m�t�on��nd�d�t��cont��n�d������n�����b��n�obt��n�d�f�om��nt��n�l

d�t��p�oc����ng,�fund��dm�n��t��to������w�ll����ot����out��d���ou�c����nd,��lt�oug���t����b�l��v�d�to�b���ccu��t�,�no�gu���nt���of�compl�t�n����o���ccu��cy����b��ng�m�d�.�Bloomb��g�LP����ll�not�b�
l��bl��fo���ny�lo�����o��d�m�g��t��t��nyon��m�y��uff�����������ult�of���ly�ng�on�t�����nfo�m�t�on.�T����nfo�m�t�on�m�y�b��c��ng�d�by�Bloomb��g�LP��t��ny�t�m�.
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� � �und�Alloc�t�on�

 
�Tot�l�A���t��(m�l) ����of�12/28/2021

 
�A���t�Alloc�t�on

�Equ�ty� �99.946�%�

�Mon�y�M��k�t� �0.054�%�

 ����of�12/24/2021

 
���cto��Alloc�t�on

�B���c�M�t����l�� �3.561�%�

�Commun�c�t�on�� �2.988�%�

�Con�um��,�Cycl�c�l� �8.15�%�

�Con�um��,�Non�cycl�c�l� �35.848�%�

�En��gy� �4.589�%�

���n�nc��l� �33.98�%�

�Indu�t���l� �9.563�%�

�Ut�l�t���� �1.267�%�

 ����of�12/24/2021

 
�G�o�Alloc�t�on

�C��n�� �99.946�%�

 ����of�12/24/2021

 
�Po�tfol�o��t�t��t�c� ����of�12/24/2021

�%�Of�Top�T�n�Hold�ng�� �54.48��Avg�P��c�/E��n�ng�� �14.48�

��und�Tu�nov��� ������Avg�P��c�/C�����low� �7.33�

�M�d��n�Mkt�C�p�(M)� �452,358.69��Avg�P��c�/��l��� �1.93�

�Avg�M��k�t�C�p�(m�l)� �910,840.81��Avg�P��c�/Book�R�t�o� �2.10�

�Avg�Dvd�Y��ld� �2.01��� ��

 
T���m�t����l�p�oduc�d��n�t����docum�nt�����nt�nd�d�fo���nfo�m�t�on�l�pu�po����only��nd���ould�not�b��con�t�u�d�����n�off���o���ol�c�t�t�on�fo��t���pu�c�����o����l��of��ny�f�n�nc��l��n�t�um�nt.�T��
�nfo�m�t�on�p�ov�d�d������n���fl�ct��cu���nt�m��k�t�p��ct�c����nd����not��nt�nd�d�to�con�t�tut��l�g�l,�t�x,�o���ccount�ng��dv�c�.�T����nfo�m�t�on��nd�d�t��cont��n�d������n�����b��n�obt��n�d�f�om��nt��n�l

d�t��p�oc����ng,�fund��dm�n��t��to������w�ll����ot����out��d���ou�c����nd,��lt�oug���t����b�l��v�d�to�b���ccu��t�,�no�gu���nt���of�compl�t�n����o���ccu��cy����b��ng�m�d�.�Bloomb��g�LP����ll�not�b�
l��bl��fo���ny�lo�����o��d�m�g��t��t��nyon��m�y��uff�����������ult�of���ly�ng�on�t�����nfo�m�t�on.�T����nfo�m�t�on�m�y�b��c��ng�d�by�Bloomb��g�LP��t��ny�t�m�.
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10 กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั     

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

29 ต.ค. 

64 

30 ต.ค. 

63 

31 ต.ค. 

62 

31 ต.ค. 

61 

31 ต.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 7.1038 5.766 5.0936 6.0548 4.7638 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 8.0215 7.1038 5.766 5.0936 6.0548 

กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index +12.96% +23.67% +13.20% -15.88% +27.10% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +15.40% +25.68% +15.64% -15.87% +28.69% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +8.73% +20.41% +26.80% -15.18% +36.41% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 1,582 1,750 1,857 1,661 1,536 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 2,217 1,582 1,750 1,857 1,661 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 2,066 1,560 1,787 1,813 1,603 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท)  +440 -497 -372 +509 -263 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.71% 0.72% 0.50% 0.47% 0.40% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index ณ วนัที ่29 ตลุาคม 2564  

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ค. 64) (30 เม.ย. 64) (30 ต.ค. 63) (31 ต.ค. 61) (28 ก.ย. 50) 

กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index +7.63% -0.33% +12.96% +16.36% -1.55% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +8.28% +0.52% +15.40% +18.83% -0.09% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +7.21% -5.49% +8.73% +18.40% +0.15% 

Note**      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ 

 ผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินดอลลารฮองกง 
   

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
 

 

-19.71%

-1.27%

2.06%

-80.00%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

01-Oct-07 29-Oct-21

TMBCHEQ Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return



12 กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index 

 



13 กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index 

รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย China Equity Index 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย China Equity Index (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน 

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย China Equity Index ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 

2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี ่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรใน

สาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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 ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

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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 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง

ไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นายเทอดทอง เทพมังกร) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 26 พฤศจิกายน 2564 
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กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 ตุลาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 6

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 2,178,469,642.73 1,567,387,480.35 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 60,018,322.87 44,485,902.08 

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 18,899.20 12,721.72 

จากการขายหนวยลงทุน 2,295,735.73 2,398,872.96 

ลูกหน้ีอ่ืน 5 32,500.00 - 

รวมสินทรัพย 2,240,835,100.53 1,614,284,977.11 

หน้ีสิน 6

เจาหน้ี

จากการซือ้เงินลงทุน 21,590,103.51 21,345,665.25 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 713,539.24 9,564,367.15 

คาใชจายคางจาย 5 2,042,397.41 1,502,243.46 

ภาษีเงินไดคางจาย 2,834.88 1,908.26 

เจาหน้ีอ่ืน - 13,500.00 

หน้ีสินอ่ืน 117,159.76 84,977.55 

รวมหน้ีสิน 24,466,034.80 32,512,661.67 

สินทรัพยสุทธิ 2,216,369,065.73 1,581,772,315.44 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุน 2,763,187,905.85 2,226,699,972.72 

ขาดทุนสะสม

บัญชปีรับสมดุล (388,590,017.30) (285,388,382.13)

ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน (158,228,822.82) (359,539,275.15)

สินทรัพยสุทธิ 2,216,369,065.73 1,581,772,315.44 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 8.0210 7.1036 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป  (หนวย) 276,318,790.3324 222,669,997.0823

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป ส้ินสุดวันที่  31 ตุลาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดเงินปนผล 28,817,173.23 25,997,307.75 

รายไดดอกเบ้ีย 55,931.59 49,171.98 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 7,175,301.96 4,620,131.05 

รวมรายได 36,048,406.78 30,666,610.78

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 20,586,048.03 15,558,734.50 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 662,800.47 500,938.20 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 2,064,799.24 1,195,808.64 

รวมคาใชจาย 23,313,647.74 17,255,481.34 

รายไดสุทธิ 12,734,759.04 13,411,129.44 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 239,667,148.22 119,536,353.94

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (51,951,902.74) 200,011,859.90

รายการกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 868,837.55 16,736.06

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน 188,584,083.03 319,564,949.90

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 201,318,842.07 332,976,079.34

หัก ภาษีเงินได 3 (8,389.74) (7,375.78)

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 201,310,452.33 332,968,703.56

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สําหรับป ส้ินสุดวันที่  31 ตุลาคม 25 64

2564 2563

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน 201,310,452.33 332,968,703.56

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 3,802,757,920.69 2,057,415,771.03

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (3,369,471,622.73) (2,558,765,330.98)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 634,596,750.29 (168,380,856.39)

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 1,581,772,315.44 1,750,153,171.83 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 2,216,369,065.73 1,581,772,315.44

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 222,669,997.0823 303,527,810.5628

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 473,378,803.6472 330,335,513.8177 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (419,730,010.3971) (411,193,327.2982)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 276,318,790.3324 222,669,997.0823

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 25 64

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

กองทุนรวม ETF

จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ฮ องกง

กองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF * 27,282,366 2,178,469,642.73 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,943,123,711.80 บาท) 2,178,469,642.73 100.00

* กองทนุ iShares FTSE A50 China Index ETF มีนโยบายการลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีใกล เคียงกับ

ดชันี FTSE China A50 Net Total Return Index
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กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ตุลาคม 25 63

รอยละของ

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

กองทุนรวม ETF

จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ฮ องกง

กองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF * 22,043,566 1,567,387,480.35 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,280,089,646.68 บาท) 1,5 67,387,480.35 100.00

* กองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF มีนโยบายการลงทุนเพ่ือให ไดผลตอบแทนท่ีใกล เคียงกับ

ดัชนี FTSE China A50 Net Total Return Index
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กองทนุเปดทหารไทย China Equity Index 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย China  Equity Index (“กองทุน”) เปนกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนด

ระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน กองทุนไดจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ปจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000 ลานบาท (แบงเปน 1,000 ลานหนวย 

มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุน

และนายทะเบียนหนวยลงทุน และมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนโดยเนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อกองทุน iShares FTSE 

A50 China Index ETF ซึ่งเปนกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ฮองกง 

และบริหารจัดการโดย BlackRock Asset Management North Asia Limited คิดเปนอัตราโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม

นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน เพื่อใหไดผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชนี FTSE China       A50 

Net Total Return Index 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม

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

บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนว

ปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในป

กอน ซึ่งเดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรบั

กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยใชราคาซื้อขายครั้ง

ลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 
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กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดเงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก

รายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 1,654,956,685.75 633,615,900.97 

ขายเงินลงทุน 1,231,589,768.85 1,100,207,854.25 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุน และ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 มี

ดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 คาธรรมเนียมการจัดการ 20,586,048.03  15,558,734.50 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 2,064,799.24  1,195,808.64 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

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

 ซื้อเงินตราตางประเทศ 811,167,806.88  128,004,960.00 ตามที่ระบุในสัญญา 

 ขายเงินตราตางประเทศ 394,768,763.86  296,191,500.00 ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

 คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 1,855,467.94  1,372,724.11 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 186,105.10  128,656.37 

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

 ลูกหนี้อื่น 32,500.00  - 

6. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดย

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใช

ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่

เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ

หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคา

ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่

เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 
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ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 

-  บาท 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 2,178,469,642.73 -  -  2,178,469,642.73 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 1,567,387,480.35 -  -  1,567,387,480.35 

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคลองและ

ถูกจัดประเภทอยูในระดับที่ 1 นั้นประกอบดวย กองทุนรวมที่จดทะเบียนในตางประเทศที่มีสภาพคลองที่ซื้อขายใน

ตลาดที่จัดต้ังขึ้นอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาที่อางอิงสําหรับเครื่องมือเหลานี้ 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม  

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
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ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ

เงินของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  2,178,469,642.73  2,178,469,642.73 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 58,641,690.12 -  1,376,632.75  60,018,322.87 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  18,899.20  18,899.20 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  2,295,735.73  2,295,735.73 

ลูกหนี้อื่น -  -  32,500.00  32,500.00 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  -  21,590,103.51  21,590,103.51 

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  713,539.24  713,539.24 

คาใชจายคางจาย -  -  2,042,397.41  2,042,397.41 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  2,834.88  2,834.88 

หนี้สินอื่น -  -  117,159.76  117,159.76 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  1,567,387,480.35  1,567,387,480.35 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 40,453,332.57 -  4,032,569.51  44,485,902.08 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  12,721.72  12,721.72 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  2,398,872.96  2,398,872.96 

        

        



26 กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  -  21,345,665.25  21,345,665.25 

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  9,564,367.15  9,564,367.15 

คาใชจายคางจาย -  -  1,502,243.46  1,502,243.46 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  1,908.26  1,908.26 

เจาหนี้อื่น -  -  13,500.00  13,500.00 

หนี้สินอื่น -  -  84,977.55  84,977.55 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ

ทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศที่ไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดาน

อัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ 

 ดอลลารฮองกง 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 510,180,244.20  389,509,811.22 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 322,396.43  1,002,129.60 

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 5,056,230.33  5,304,588.78 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได 

 

 



27 กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF จะวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอราคาของ

หลักทรัพย โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชนี FTSE China A50 Net Total 

Return Index 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
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กองทนุเปดทหารไทย China Equity Index 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 60,037,222.07 2.71% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 60,037,222.07 2.71% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 
 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.29% 

 กองทุน Ishares FTSE A50 China Index ETF 27,282,366 2,178,469,642.73 98.29% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 2,178,469,642.73 98.29% 

 ทรัพยสินอื่น 2,295,735.73 0.10% 

 หนี้สินอื่น -24,433,534.80 -1.10% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 2,216,369,065.73 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 276,318,790.3324 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 8.0210 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย China Equity Index 

สําหรับระยะเวลา1 ปของรอบปบญัชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ย.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ย.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564  ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 20,586.05 0.9966 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 662.80 0.0321 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 2,064.80 0.1000 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 8.39 0.0004 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 23,322.04 1.1291 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที ่ 31 ตุลาคม 2564  

 เทากับ 2,065,661,514.20 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 59.62% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.11% ( 2,325,645.92 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2563  ถงึวนัที ่ 31 ตลุาคม 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 

แตละรายตอคานายหนา

ทั้งหมด 

1. UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd. 866,669.30 37.27 

2. City Group Global Markets Asia Ltd. 646,689.12 27.80 

3. Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. 370,620.93 15.94 

4. Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd. 263,999.15 11.35 

5. J.P. Morgan Securities Plc. 177,667.42 7.64 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 2,325,645.92 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย China Equity Index 

สําหรับรอบป 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรม 

กับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th 

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

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 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

5 นายเมธวัฒน วองกิจ 

6 นายสมิทธ ศักดิ์กําจร 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

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 

 


