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วันท่ี  6 มิถุนายน 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน 

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 ของกองทุนเปดทหารไทย China Equity Index มายังผูถือหนวย

ลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนจีนใหผลตอบแทนเปนลบ โดยเขาสูชวงของการพักฐานตลอดป 2564 หลังจาก

ธนาคารกลางจีนเขมงวดกับนโยการทางการเงินมากข้ึน นอกจากน้ียังไดเผชิญกับปญหาขาดแคลนพลังงานและความกังวล

เก่ียวกับภาระหน้ีของภาคอสังหาริมทรัพย สงผลใหเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอยางมีนัยยะ ซึ่งลากยาวมาถึงป 2565 อีกท้ังตัวเลข

เศรษฐกิจหลักๆ เชน Industrial Production และ Retail Sales ปรับตัวลดลง จากมาตรการ Zero Covid ธนาคารกลางได

เปลี่ยนทาทีจากเขมงวดเปนผอนคลายมากข้ึน ซึ่งอาจเปนปจจัยใหตลาดหุนจีนกลับมาคึกคักไดในอนาคตหากมาตรการ

ดังกลาวมีแนวโนมสามารถกระตุนเศรษฐกิจได 

ท้ังน้ี ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา ดัชนี  FTSE China A 50 Net Total Return ใหผลตอบแทนรอยละ -15.24 ในสกุล 

เงินบาทและใหผลตอบแทนรอยละ -16.98 ในสกุลเงินดอลลารฮองกง  ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย China Equity Index ให

ผลตอบแทนรอยละ -14.89 โดยคาเงินบาทออนคาจาก 4.2700 บาทตอดอลลารฮองกง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 เปน 4.3596 

บาทตอดอลลารฮองกง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวิเคราะห ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index 

 

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 ปญหาหน้ีของภาคอสังหาริมทรัพยท่ีสรางความกังวลวาอาจจะไมสามารถชําระคืน 

เงินตนและดอกเบ้ียได 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 Equity Index 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย China Equity Index เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน

ใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมตางประเทศผานกองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF ท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคียงกับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทหาร

ไทย China Equity Index มีผลตอบแทนรอยละ -14.89 (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  
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2. การท่ีกองทุน  iShares FTSE A50 China Index ETF ใหผลตอบแทนแตกตางกับผลตอบแทนของ FTSE China A 50 

Net Total Return ทําใหกองทุนมีอัตราผลตอบแทนท่ีแตกตางกับดัชนีอางอิงอยูบางในชวงปท่ีตลาดหุนมีการเปลี่ยนแปลง

ข้ึนลงรุนแรง จากคาใชจายตางๆ ไดแก ภาษีเงินปนผลท่ีไดรับ และคาใชจายในการบริหารรวมท้ังกองทุนไดนําเงินปนผลท่ี

ไดรับไปลงทุนตอเน่ือง แตในระยะยาวแลวกองทุนจะใหผลตอบแทนท่ีคอนขางใกลเคียงกับดัชนี โดยในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา

กองทุนไดรับเงินปนผลท้ังสิ้น 28,640,278.50 บาท 

3. การท่ีกองทุนมีการคงเงินบางสวนไวในกองทุนเพ่ือใชในการรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงิน

ท้ังหมดลงทุนในกองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF ได สงผลใหเกิดความแตกตางข้ึนในอัตราผลตอบแทนท่ี

ไดรับ ซึ่งโดยท่ัวไปปจจัยน้ีจะมีสัดสวนคอนขางนอยยกเวนแตรอบบัญชีท่ีดัชนีมีการปรับตัวข้ึนหรือลงแรง 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย China Equity Index เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน

ใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมตางประเทศผานกองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF ท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคียงกับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�Tot�l�A���t��D�t�� �05/19/2022�

�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

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 1.72

2022 �5.79 0.87 �6.84 �5.12 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

 
� �

 
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�05/20/2022�
Cu���ncy:�HKD�
 
�P��fo�m�nc�

� ��und� �B�nc�.�

�M��n�R�tu�n�1Y�W��kly� ��21.46� ��21.46�

�Tot�l�R�tu�n�3M� ��15.20� ��15.23�

�Tot�l�R�tu�n�6M� ��16.85� ��16.64�

�Tot�l�R�tu�n�1Y� ��24.41� ��23.97�

�Tot�l�R�tu�n�Ytd� ��17.14� ��17.52�

�P��f�2021� ��7.04� ��6.67�

�P��f�2020� �32.60� �33.97�

�P��f�2019� �36.46� �39.62�

�P��f�2018� ��23.31� ��23.53�

�P��f�2017� �45.64� �45.48�

�P��f�2016� �0.00� ��10.45�

�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� �15.79� �14.78�

���m�v����nc��1Y�W��kly�Ann� �22.55� �20.70�

��t�nd��d�D�v�1Y�W��kly�Ann� �21.72� �20.45�

�M�x�D��wdown�1Y� ��31.76� ��31.09�

�M�x�Inc������1Y� �14.27� �13.03�

�Ku�to����1Y�W��kly� ��0.16� ��0.07�

��k�wn����1Y�W��kly� ��0.21� ��0.19�

 � �

 
�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� �0.84�

�Mod�gl��n��R�p�1Y�W��kly� �0.01�

�����p��R�t�o�1Y�W��kly� ��1.00�

��o�t�no�R�t�o�1Y�W��kly� �0.74�

�T��yno��M���u���1Y�W��kly� ��0.21�

 � �

 

 
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�05/20/2022�
Cu���ncy:�HKD�

�T��ck�ng

� �v��B�nc�.

�Alp���1Y�W��kly� �0.02�

�B�t��1Y�W��kly� �1.04�

�Co���l�t�on�1Y�W��kly� �0.98�

�B����Co���l�t�on�1Y�W��kly� �0.94�

�Bull�Co���l�t�on�1Y�W��kly� �0.95�

�R��qu���d�1Y�W��kly� �0.96�

�T��ck�ng�E��o��1Y�W��kly�Ann� �3.48�

 � �

 
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�05/19/2022

 
�A���t�Alloc�t�on

�Equ�ty� �99.468�%�

�Mon�y�M��k�t� �0.532�%�

 ����of�05/17/2022

 
���cto��Alloc�t�on

�B���c�M�t����l�� �2.964�%�

�Commun�c�t�on�� �1.782�%�

�Con�um��,�Cycl�c�l� �15.606�%�

�Con�um��,�Non�cycl�c�l� �37.325�%�

�En��gy� �5.627�%�

���n�nc��l� �26.44�%�

�Indu�t���l� �6.382�%�

�Ut�l�t���� �3.34�%�

 ����of�05/17/2022

 
�G�o�Alloc�t�on

�C��n�� �99.468�%�

 ����of�05/17/2022

 
�Po�tfol�o��t�t��t�c� ����of�05/17/2022

�%�Of�Top�T�n�Hold�ng�� �46.45��Avg�P��c�/E��n�ng�� �12.78�

��und�Tu�nov��� ������Avg�P��c�/C�����low� �9.76�

�M�d��n�Mkt�C�p�(M)� �406,966.41��Avg�P��c�/��l��� �1.37�

�Avg�M��k�t�C�p�(m�l)� �752,497.38��Avg�P��c�/Book�R�t�o� �1.80�

�Avg�Dvd�Y��ld� �2.13��� ��

 
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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5 กองทนุเปิดทหารไทย China Equity Index 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั     

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

29 เม.ย. 

65 

29 ต.ค. 

64 

30 เม.ย. 

64 

30 ต.ค. 

63 

30 เม.ย. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 8.0215 8.0478 7.1038 5.8624 5.766 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 6.8267 8.0215 8.0478 7.1038 5.8624 

กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index -14.89% -0.33% +13.29% +21.18% +1.67% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -15.24% +0.52% +14.75% +21.22% +3.73% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -16.98% -5.49% +15.03% +25.73% -4.27% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 2,217 2,153 1,582 1,447 1,750 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 2,000 2,217 2,153 1,582 1,447 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 2,132 2,219 1,910 1,525 1,595 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +114 +69 +371 -152 -345 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.28% 0.53% 0.89% 0.72% 0.14% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทหารไทย China Equity Index 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index ณ วนัที ่29 เมษายน 2565  

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (31 ม.ค. 65) (29 ต.ค. 64) (30 เม.ย. 64) (30 เม.ย. 62) (28 ก.ย. 50) 

กองทุนเปดทหารไทย China Equity Index -8.97% -14.89% -15.21% +3.68% -2.58% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -9.25% -15.24% -14.83% +4.94% -1.21% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -11.13% -16.98% -21.59% +2.55% -1.13% 

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   
 

 

 

-31.67%

-16.31%

-15.27%

-80.00%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

01-Oct-07 29-Apr-22

TMBCHEQ Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return



7 กองทนุเปิดทหารไทย China Equity Index 

 

 



8 กองทนุเปิดทหารไทย China Equity Index 

 

กองทนุเปดทหารไทย China Equity Index 

งบดลุแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565  

 
บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม ( ราคาทุน  2,057,823,832.53 บาท ) 1,925,958,121.09 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 80,876,785.86 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ีย 30,265.51 

 จากการขายหนวยลงทุน 656,058.51 

รวมสินทรัพย 2,007,521,230.97 

หนีส้นิ  
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 5,786,164.96 

คาใชจายคางจาย 1,853,408.38 

ภาษีเงินไดคางจาย 4,539.83 

หน้ีสินอ่ืน 108,368.11 

รวมหน้ีสิน 7,752,481.28 

สนิทรพัยสทุธ ิ 1,999,768,749.69 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 2,929,391,572.00 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล (441,996,419.20) 

 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน (487,626,403.11) 

 สินทรัพยสุทธิ 1,999,768,749.69 

  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 6.8265 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 292,939,156.8364 

 

 

 

 



9 กองทนุเปิดทหารไทย China Equity Index 

 

กองทนุเปดทหารไทย China Equity Index 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สาํหรบั 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 เมษายน 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดเงินปนผล 28,640,278.50 

 รายไดดอกเบ้ีย 34,908.62 

 รายไดคาธรรมเนียมในการซื้อขายหนวยลงทุน 1,573,800.22 

 รวมรายได 30,248,987.34 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 10,530,804.04 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 339,055.94 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,056,249.08 

 รวมคาใชจาย 11,926,109.06 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 18,322,878.28 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 20,024,526.33 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (367,211,643.37) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (528,105.25) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (347,715,222.29) 
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กองทนุเปดทหารไทย China Equity Index 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 80,907,051.37 4.05% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 80,907,051.37 4.05% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 96.31% 

 กองทุน Ishares FTSE A50 China Index ETF 28,705,266 1,925,958,121.09 96.31% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 2,057,823,832.53 บาท) 1,925,958,121.09 96.31% 

 ทรัพยสินอ่ืน 656,058.51 0.03% 

 หน้ีสินอ่ืนs -7,752,481.28 -0.39% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 1,999,768,749.69 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 292,939,156.8364 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 6.8265 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย China Equity Index 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565 

   ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ย.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ย.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 เม.ย. 2565  ถึงวันท่ี 30 เม.ย. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

 หนวย : พันบาท หนวย : พันบาท 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 10,530.80 0.4985 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 339.06 0.0161 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 1,056.25 0.0500 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 5.24 0.0002 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 11,931.35 0.5648 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565  

 เทากับ 2,130,005,180.17 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 9.60% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.02% ( 420,788.56 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่1 พฤศจกิายน 2564  ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 

แตละรายตอคานายหนา

ท้ังหมด 

1. Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd. 150,993.56 35.88 

2. Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. 109,733.16 26.08 

3. UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd. 68,286.59 16.23 

4. City Group Global Markets Asia Ltd. 63,240.54 15.03 

5. J.P. Morgan Securities Plc. 28,534.71 6.78 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 420,788.56 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 กองทนุเปิดทหารไทย China Equity Index 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปด China Equity Index 

สําหรับรอบเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 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 > รายงานการทํา 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 เมษายน 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 
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 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 

 


