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1 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

วันที่  15 ธันวาคม 2565 

เรียน  ท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ.อีสท�สปริง (ประเทศไทย)) ขอนําส�งรายงานรอบ 
6 เดือน ระหว�างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ของ กองทุนเป�ดทหารไทย SET50 มายังผู�ถือหน�วยลงทุน
ทุกท�าน 

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ�นไทย  ในช�วง 6 เดือนที่ผ�านมานั้นมีการปรับตัวข้ึนลงตามสถานการณ�การแพร�ระบาดของ 

COVID-19 ในประเทศเป�นหลัก แต�หลังจากที่ภาครัฐได�เร่ิมทยอยปรับลดมาตรการการควบคุมการป�องกันการแพร�ระบาด

รวมถึงการเร่ิมเป�ดประเทศให�นักท�องเที่ยวต�างชาติเข�าไทยได� ประกอบกับการใช�นโยบายการคลังเพ่ือกระตุ�นการใช�จ�ายในประเทศ 

นั้นได�ส�งผลให�กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมา รวมถึงการบริโภคที่คาดว�าจะสามารถยังประคองเศรษฐกิจได�อยู�  และภาคการ

ท�องเที่ยวที่เร่ิมมีแนวโน�มท่ีดีข้ึน จึงทําให�ดัชนี SET50 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กน�อยในรอบคร่ึงป�บัญชีที่ผ�านมา โดยปรับเพ่ิมข้ึนมาที่

ระดับ 974.67 จุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 หรือคิดเป�นการเพ่ิมข้ึนร�อยละ 1.96 เมื่อเทียบกับวันที่ 30 เมษายน 2564 

ป� 2565 นี้หุ�นขนาดใหญ�หรือ SET50 นั้นให�ผลตอบแทนที่ดีกว�าทั้ง SET Index และหุ�นขนาดกลางและเล็กเน่ืองจาก

หุ�นส�วนใหญ�ใน SET50 นั้นเป�นหุ�นที่ ได�รับประโยชน�ต�อการผ�อนคลายมาตรการป�องกันการแพร�ระบาดของ COVID-19 ของ

ภาครัฐรวมถึงภาคการท�องเที่ยวที่เร่ิมฟ��นตัวตั้งแต�ต�นป� 2565 เร่ือยมา และคิดว�าน�าจะยังคงให�ผลตอบแทนที่ดีต�อเนื่องได�ในต�นป� 

2566 และอาจจะได�รับผลกระทบจากป�จจัยภายนอกได�แก�แนวโน�มของเศรษฐกิจถดถอยของประเทศกลุ�ม Developed country

โดยเฉพาะกลุ�มประเทศยุโรป แต�ในระยะยาวแล�วยังคงเห็นว�าหุ�นขนาดใหญ�จะยังคงให�ผลตอบแทนที่ดีได�เนื่องจากส�วนใหญ�แล�วได�

ปรับเปลี่ยนธุรกิจให�สอดคล�องกับแนวทางการดําเนินงานธุรกืจแบบยั่งยืนหรือสอดคล�องกับแนวทาง ESG 

สําหรับกองทุนเป�ดทหารไทย  SET50 มีผลการดําเนินงานในช�วงระหว�างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 

2565 เพ่ิมขึ้น 0.56% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 0.80% 

สุดท�ายนี้  บลจ.อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู� ถือหน�วยลงทุนทุกท�านที่ ได�มอบความไว�วางใจลงทุนใน

กองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย)  จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผู�จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

  



 

2 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

รายงานการวิ เคราะห�  ของบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อี สท�สปริง (ประเทศไทย) จํากั ด ในฐานะบริษัทจัดการ  

กองทุนเป�ดทหารไทย SET50  

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในป� 2565 นี้ประสบป�จจัยกดดันหลายป�จจัยไม�ว�าจะเป�นเงินเฟ�อท่ีเกิดจากการปรับเพ่ิมข้ึนของราคา

น้ํามันและสินค�าโภคภัณฑ�ต�างๆ หลังจากรัสเซียทําสงครามกับยูเครน และการใช�มาตรการเข�มงวดด�านการเงินหรือการทํา 

Quantitative tightening (QT.) ของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงการปรับข้ึนอัตราดอกเบียนโยบายของธนาคารกลางหลาย

แห�งทั่วโลก ทําให�ถึงแม�ว�าเศรษฐกิจโลกจะยังคงเติบโตได�อยู�ในป� 2565 นี้แต�นักลงทุนก็เริ่มมีความกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย

มากข้ึน จึงทําให�แนวโน�มเศรษฐกิจโลกในป� 2566 จะเติบโตในอัตราที่ลดลงจากป� 2565 ได� แต�อย�างไรก็ตามจากแนวโน�มที่ประเทศ

จีนอาจจะทําการเป�ดประเทศหรือผ�อนคลายมาตรการ zero covid ได�ในป� 2566 ก็จะทําให�การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

เกิดใหม� (Emerging market) โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียนั้นอาจจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว�าป� 2565 ได� ซ่ึงประเทศไทยนั้นน�าจะ

ได้รับอานิสสงค์จากการเปิดประเทศของจีนอย่างมากเนื่องจากจะได้รับประโยชน์ในภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าไทยนั้นจะเป็น

ประเทศที่นักท�องเที่ยวชาวจีนสนใจที่จะมาท�องเที่ยวหลังเป�ดประเทศเป�นอันดับต�นๆ ซึ่งก็จะเป�นป�จจัยที่ทําให�เศรษฐกิจไทยมี

โอกาสที่จะเติบโตได�ในอัตราที่ดีกว�าป� 2565 แต�อย�างไรก็ตามยังคงมีความกังวลในส�วนของแนวโน�มเศรษฐกิจถดถอยของประเทศ

เศรษฐกิจสําคัญไม�ว�าจะเป�นสหรัฐอเมริกา และยุโรป ที่อาจจะกดดันการส�งออกของไทยได� แต�ก็ยังคงคาดว�าเศรษฐกิจไทยป� 

2566 น้ันจะสามารถขยายตัวได�ในอัตราที่ดีต�อเนื่อง รวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว�จะยังคงสามารถเติบโต

ได�ต�อเนื่อง ซ่ึงถึงแม�ว�าตลาดจะคาดว�าจะเติบโตได�ในอัตราที่ไม�สูงมากนักแต�ยังคงอยู�ในระดับท่ีดีกว�าหลายประเทศที่อาจจะมีผล

ประกอบการที่ลดลงได้และคาดว่าตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเซียรวมถึงไทยจะเป็นประเทศเป้าหมายของเงินทุนท่ี

อาจจะไหลมาในตลาดหุ�นไทยได�ในป� 2566 

 ป� 2565 นี้หุ�นขนาดใหญ�หรือ SET50 นั้นให�ผลตอบแทนที่ดีกว�าทั้ง SET Index และหุ�นขนาดกลางและเล็กเนื่องจาก

หุ�นส�วนใหญ�ใน SET50 นั้นเป�นหุ�นที่ ได�รับประโยชน�ต�อการผ�อนคลายมาตรการป�องกันการแพร�ระบาดของ COVID-19 ของ

ภาครัฐรวมถึงภาคการท�องเที่ยวที่เร่ิมฟ��นตัวตั้งแต�ต�นป� 2565 เร่ือยมา และคิดว�าน�าจะยังคงให�ผลตอบแทนที่ดีต�อเนื่องได�ในต�นป� 

2566 และอาจจะได�รับผลกระทบจากป�จจัยภายนอกได�แก�แนวโน�มของเศรษฐกิจถดถอยของประเทศกลุ�ม Developed country

โดยเฉพาะกลุ�มประเทศยุโรป แต�ในระยะยาวแล�วยังคงเห็นว�าหุ�นขนาดใหญ�จะยังคงให�ผลตอบแทนที่ดีได�เนื่องจากส�วนใหญ�แล�วได�

ปรับเปลี่ยนธุรกิจให�สอดคล�องกับแนวทางการดําเนินงานธุรกืจแบบยั่งยืนหรือสอดคล�องกับแนวทาง ESG 

 

นโยบายการลงทุน กองทุนเป�ดทหารไทย SET50  

กองทุนจะใช�กลยุทธ�การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพ่ือสร�างผลตอบแทนจากการ

ลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 

 

 

 



 

3 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป�นทรัพย�สินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้ งแต�วันที่  

1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

ในการบริ หารกองทุ นในลั กษณะ Passive management ผู� จั ดการกองทุ นอาจมี การลงทุ นในรู ปแบบ Full 

Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพ่ือสร�างผลตอบแทนของกองทุนให�ใกล�เคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดให�มากที่สุด 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ�านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก�อนหน�า 

ไม่มี 

  

รายงานการลงทุนที่ไม�เป�นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร�อมทั้งการดําเนินการแก�ไข 

ไม่มี 

 

ข�อมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ด�วยทรัพย�สินอื่น (ถ�ามี) 

 ไม�ม ี

 

ข�อมูลการบันทึกมูลค�าตราสารแห�งหนี้หรือสทิธเิรียกร�องดังกล�าวเป�นศนูย� ในกรณีที่ผู�ออกตราสารแห�งหนีห้รือลูกหนี้แห่งสิทธิ

เรียกร�องผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณ�ว�าจะไม�สามารถชําระหนี้ได� (ถ�ามี) 

 ไม�ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

ผลการดาํเนินงานระหว�างงวดครึง่ป�ของกองทนุโดยสรปุและข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั     

งวดครึง่ปีบญัชสีิน้สดุวันที ่ 
31 ต.ค. 

65 
29 เม.ย. 

65 
29 ต.ค. 

64 
30 เม.ย. 

64 
30 ต.ค. 

63 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ ต�นงวด (บาท/หน�วย) 100.0924 97.0052 94.1933 73.9407 86.0980 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน�วย) 100.6521 100.0924 97.0052 94.1933 73.9407 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดคร่ึงป ี +0.56% +3.18% +2.99% +27.39% -14.12% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ�มาตรฐาน ระหว�างงวดคร่ึงป� +0.80% +2.39% +3.28% +29.86% -13.95% 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ ต�นงวด (ล�านบาท) 13,408 13,489 13,621 11,173 12,925 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล�านบาท) 13,823 13,408 13,489 13,621 11,173 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ระหว่างงวดคร่ึงป ี(ล�านบาท) 13,493 13,642 13,362 13,220 12,676 

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดคร่ึงปี (Net cash flow) (ล�านบาท)  +321 -530 -534 -566 +74 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว�างงวดคร่ึงป�* (Average redemption rate) 0.10% 0.17% 0.16% 0.23% 0.19% 

* เป�นสัดส�วนของมูลค�าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต�อมูลค�าทรัพย�สนิสุทธิเฉลีย่      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทนุเป�ดทหารไทย SET50 ณ วันที ่31 ตลุาคม 2565   

  ย�อนหลัง 3 เดือน  ย�อนหลัง 6 เดือน ย�อนหลัง 1 ป� ย�อนหลัง 3 ป� ตั้งแต�จัดต้ังกองทุน 

ร้อยละต่อป ี (27 ก.ค. 65) (29 เม.ย. 65) (29 ต.ค. 64) (31 ต.ค. 62) (29 มี.ค. 44) 

กองทุนเป�ดทหารไทย SET50 +3.13% +0.56% +3.74% -1.00% +11.28% 

เกณฑ�มาตรฐาน ** +3.26% +0.80% +3.19% -0.30% +11.41% 

** เกณฑ�มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)    

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนได�จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
                  ทั้งน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ�ในตลาดทุน มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผล 
                      การดําเนินงานในอนาคต 

                  ทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน   
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กองทุนเป�ดทหารไทย SET50  

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม�ได�ตรวจสอบ) 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 บาท 

สนิทรพัย ์  
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน  13,164,421,711.66 บาท) 13,733,012,575.29 

เงินฝากธนาคาร 97,904,839.06 

เงินฝากธนาคาร ( หลักประกันจากการให�ยืมหลักทรัพย� ) 770,621,673.60 

ลูกหนี ้  
     จากการขายหน�วยลงทุน (Purchases) 6,180,471.78 

ดอกเบี้ยค�างรับ 7,039,378.18 

ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย ์ 668,507.23 

รวมสินทรัพย ์ 14,615,427,445.14 

หนีส้นิ  
เจ้าหนี ้  
     เจ�าหน้ีทรัพย�สินวางประกันจากการให�ยืมหลักทรัพย� 770,621,673.60 

     จากการรับซื้อคืนหน�วยลงทุน (Redemption) 13,789,492.91 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 7,015,707.72 

หนี้สินอ่ืน 702,406.24 

รวมหน้ีสิน 792,129,280.47 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 13,823,298,164.67 

  

สนิทรพัย�สทุธ ิ:   
ทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุน 1,373,373,763.96 

บัญชีปรับสมดุล 3,977,560,382.21  

กําไรสะสม 8,472,364,018.50 

สินทรัพย์สุทธ ิ 13,823,298,164.67 

  

สินทรัพย�สุทธิต�อหน�วย 100.6521 

จํานวนหน�วยลงทุนที่จําหน�ายแล�วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน�วย) 137,337,376.0702 
 



 

8 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

กองทุนเป�ดทหารไทย SET50  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม�ได�ตรวจสอบ) 

สําหรับงวด 6 เดือน  ตั้งแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่  31 ตุลาคม  2565 

  

 บาท 

รายได�จากการลงทนุ  
     รายได�ดอกเบีย้ และเงินป�นผล 165,816,956.31  

     รายได�จากการให�ยืมหลักทรัพย� 4,805,786.42  

     รายได�อ่ืน 3,689,475.92  

     รวมรายได� 174,312,218.65  

ค�าใช�จ�าย  
     ค�าธรรมเนียมการจัดการ 34,009,859.28  

     ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� 2,183,433.06  

     ค�าธรรมเนียมนายทะเบยีน 6,801,971.82  

     รวมค�าใช�จ�าย 42,995,264.16  

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ 131,316,954.49  

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทุน  
     รายการกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น             (61,123,390.00) 

     รายการกําไรสุทธิที่ยังไม�เกิดข้ึนทั้งสิ้น 28,098,006.90  

รวมรายการกําไรจากการลงทุนที่เกิดข้ึนและที่ยังไม�เกิดข้ึน             (33,025,383.10) 

  

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดำเนนิงานกอ่นภาษีเงินได ้              98,291,571.39  

หัก  ภาษีเงินได�                   (998,406.11) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้ 97,293,165.28  
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   กองทนุเป�ดทหารไทย SET50 
 รายงานสรปุเงนิลงทุน 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2565 
 กลุม่ของตราสาร มลูค่าตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย  0.00 0.00% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ตราสารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย� หรือบริษัทเงินทุน  0.00 0.00% 
 เป�นผู�ออก ผู�รับรอง ผู�รับอาวัล ผู�สลักหลัง หรือผู�ค้ําประกัน 

 (ค) ตราสารที่มีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 
 (ง) ตราสารที่มีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับต่ํากว�าอันดับที่สามารถลงทุนได�  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารที่ไม�ได�รับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 13,733,012,575.29 99.35% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 869,842,640.84 6.29% 
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                                                                                               กองทุนเป�ดทหารไทย SET50 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2565 
 มลูคา่ตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 14,602,855,216.13 105.64% 
 เงินฝากธนาคาร 869,842,640.84 6.29% 
 หุ�นสามัญ 13,733,012,575.29 99.35% 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 4,118,451,412.00 29.81% 
 ธนาคาร 1,634,157,245.88 11.81% 
 ขนส�งและโลจิสติกส� 1,493,619,966.00 10.80% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,294,006,287.76 9.37% 
 พาณิชย� 1,232,194,306.40 8.92% 
 การแพทย� 740,162,750.00 5.36% 
 อาหารและเคร่ืองดื่ม 708,783,875.75 5.12% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� 699,650,570.00 5.06% 
 เงินทุนและหลักทรัพย� 501,520,128.00 3.62% 
 ป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ� 492,457,558.50 3.56% 
 วัสดุก�อสร�าง 443,167,200.00 3.21% 
 บรรจุภัณฑ� 254,498,400.00 1.84% 
 ประกันภัยและประกันชวีิต 63,747,875.00 0.46% 
 ชิ้นส�วนอิเล็กทรอนิกส� 56,595,000.00 0.41% 
 อืน่ๆ -779,557,051.46 -5.64% 
 ทรัพย�สินอ่ืน 12,572,229.01 0.09% 
 หนี้สินอ่ืน -792,129,280.47 -5.73% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 13,823,298,164.67 100.00% 
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กองทุนเป�ดทหารไทย SET50 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2565 
 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 771,880,824.00 5.58% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 97,961,816.84 0.71% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 869,842,640.84 6.29% 
 หุ�นสามญั 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 29.81% 
 บมจ. ปตท. 32,563,800 1,172,296,800.00 8.48% 
 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม 4,526,002 821,469,363.00 5.94% 
 บมจ. กัลฟ� เอ็นเนอร�จี ดีเวลลอปเมนท� 13,376,620 675,519,310.00 4.89% 
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ ์ 4,252,500 410,366,250.00 2.97% 
 บมจ. ปตท. น้ํามันและการค�าปลกี 13,680,800 329,707,280.00 2.39% 
 บมจ. โกลบอล เพาเวอร� ซินเนอร�ยี ่ 3,214,569 199,303,278.00 1.44% 
 บมจ. ไทยออยล� 2,524,396 137,579,582.00 1.00% 
 บมจ. ผลิตไฟฟ�า 600,200 102,334,100.00 0.74% 
 บมจ. บี.กริม เพาเวอร� 2,971,900 100,301,625.00 0.73% 
 บมจ. บ�านป ู 7,713,800 96,422,500.00 0.70% 
 บมจ. ไออาร�พีซ ี 23,296,600 73,151,324.00 0.53% 
 ธนาคาร 11.81% 
 บมจ. เอสซีบี เอกซ� 3,838,600 406,891,600.00 2.94% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 2,701,000 394,346,000.00 2.85% 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 2,176,100 316,622,550.00 2.29% 
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 15,933,650 278,838,875.00 2.02% 
 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 110,161,633 149,819,820.88 1.08% 
 บมจ. ธนาคารทิสโก� 912,900 87,638,400.00 0.63% 
 ขนส�งและโลจิสติกส� 10.80% 
 บมจ. ท�าอากาศยานไทย 16,286,700 1,205,215,800.00 8.72% 
 บมจ. ทางด�วนและรถไฟฟ�ากรุงเทพ 17,426,000 163,804,400.00 1.18% 
 บมจ. บีทีเอส กรุ�ป โฮลดิ้งส� 15,012,020 124,599,766.00 0.90% 
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 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9.37% 
 บมจ. แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส 3,391,000 647,681,000.00 4.69% 
 บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส� 3,655,700 263,210,400.00 1.90% 
 บมจ. ทรู คอร�ปอเรชั่น 38,042,306 188,689,837.76 1.37% 
 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชัน่ 2,699,400 121,473,000.00 0.88% 
 บมจ. เจมาร�ท โมบาย 1,612,200 72,952,050.00 0.53% 
 พาณิชย� 8.92% 
 บมจ. ซีพี ออลล� 10,241,400 614,484,000.00 4.45% 
 บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร�ปอเรช่ัน 6,875,700 288,779,400.00 2.09% 
 บมจ. โฮม โปรดักส� เซ็นเตอร� 14,993,311 218,902,340.60 1.58% 
 บมจ. สยามโกลบอลเฮ�าส� 5,474,058 110,028,565.80 0.80% 
 การแพทย� 5.36% 
 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 18,117,900 534,478,050.00 3.87% 
 บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร� 906,100 205,684,700.00 1.49% 
 อาหารและเครื่องดื่ม 5.12% 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ�อาหาร 9,817,320 247,887,330.00 1.79% 
 บมจ. ไมเนอร� อินเตอร�เนช่ันแนล 5,993,903 169,327,759.75 1.22% 
 บมจ. คาราบาวกรุ�ป 1,140,200 102,903,050.00 0.74% 
 บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ�น โปรดักส� 5,439,952 97,919,136.00 0.71% 
 บมจ. โอสถสภา 3,424,400 90,746,600.00 0.66% 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� 5.06% 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 5,116,600 351,766,250.00 2.54% 
 บมจ. แอสเสท เวิรด� คอร�ป 36,483,600 222,549,960.00 1.61% 
 บมจ. แลนด�แอนด�เฮ�าส� 13,623,300 125,334,360.00 0.91% 
 เงินทุนและหลักทรัพย� 3.62% 
 บมจ. บัตรกรุงไทย 2,939,800 167,568,600.00 1.21% 
 บจก. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร�ค เซอร�วิสเซ็ส 1,663,500 108,127,500.00 0.78% 
 บมจ. เมืองไทย แคปป�ตอล 2,417,000 87,616,250.00 0.63% 
 บมจ. เงินติดล�อ 2,846,853 74,018,178.00 0.54% 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร�ปอเรชั่น 1,565,600 64,189,600.00 0.46% 
 ป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ� 3.56% 
 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร�ส 6,401,100 268,846,200.00 1.94% 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมคิอล 5,140,491 223,611,358.50 1.62% 
 วัสดุก�อสร�าง 3.21% 
 บมจ. ปูนซีเมนต�ไทย 1,367,800 443,167,200.00 3.21% 
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 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 บรรจุภัณฑ� 1.84% 
 บมจ. เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 4,894,200 254,498,400.00 1.84% 
 ประกันภัยและประกันชีวิต 0.46% 
 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 1,946,500 63,747,875.00 0.46% 
 ช้ินส�วนอิเล็กทรอนิกส� 0.41% 
 บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส� 1,347,500 56,595,000.00 0.41% 
 รวมหุ�นสามญั (ราคาทนุ 13,164,421,711.66 บาท) 13,733,012,575.29 99.35% 
 ทรัพย�สินอ่ืน 12,572,229.01 0.09% 
 หนี้สินอื่น -792,129,280.47 -5.73% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 13,823,298,164.67 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 137,337,376.0702 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธิต�อหน�วย 100.6521 
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ค�าใช�จ�ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเป�ดทหารไทย SET50   

สําหรับ 6 เดือนของรอบป�บัญชี 2565/2565  ตั้งแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที ่31 ตุลาคม 2565 

   ตั้งแต�วันที ่ 1  พ.ค.  2565  ตั้งแต�วันที ่ 1  พ.ค.  2565 

ค�าใช�จ�ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565  ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร�อยละของ 

  หน�วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2 

ค�าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 34,009.86 0.2500 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 2,183.43 0.0161 

ค�านายทะเบยีน (Registrar fee) 6,801.97 0.0500 

ค�าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไม�ม ี  ไม�ม ี 

ค�าโฆษณา  ไม�ม ี  ไม�ม ี 

ภาษีเงินได ้ 998.41 0.0073 

ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  0.00 0.0000 

รวมคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด1 43,993.67 0.3234 

หมายเหตุ   

1.  ไม�รวมค�านายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย� 
2.  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่  1 พฤษภาคม  2565  ถึงวันที่  31 ตุลาคม  2565  
     เท�ากับ 13,493,041,996.99 บาท 

 

อตัราส�วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)   = 5.33% 
 
ค�าใช�จ�ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย�  (ร�อยละต�อป�ของมลูค�าทรพัย�สนิสทุธ)ิ   = 0.01 ( 911,754.88 บาท) 
 

 

 

 

 

 



 

15 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

ตารางแสดงคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตัง้แต�วนัที ่ 1 พฤษภาคม  2565  ถงึวนัที ่ 31 ตลุาคม  2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย ์
ค�านายหน�า          

(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า
แต�ละรายต�อ 

ค�านายหน�าท้ังหมด 

1. บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 248,930.73  27.30  

2. บริษัทหลักทรัพย ์เมย�แบงก�  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 190,904.80  20.94  

3. บริษัทหลักทรัพย ์อาร�เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 109,635.26  12.03  

4. บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก� จํากัด 100,470.96  11.02  

5. บริษัทหลักทรัพย� เกียรตินาคินภทัร จํากัด (มหาชน) 85,522.52  9.38  

6. บริษัทหลักทรัพย� ธนชาต จํากัด(มหาชน) 56,817.11  6.23  

7. บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคย�เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 53,420.40  5.86  

8. บริษัทหลักทรัพย ์เคทีบีเอสที  จํากัด (มหาชน)  42,423.89  4.65  

9. บริษัทหลักทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร�ส (ประเทศไทย) จํากัด 23,629.21  2.59  

  รวมค�านายหน�าทัง้หมด 911,754.88  100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข�องทีม่กีารทาํธรุกรรมกับกองทนุเป�ดทหารไทย SET50 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบป�บัญชี 2566/2566 (ตั้งแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผู�ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข�องกับกองทุนรวมได�ที่บริษทัจัดการโดยตรง  

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรือที ่

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวข�อ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข�อง 

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

 

รายงานการเป�ดเผยข�อมลูการถอืหน�วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2565 

ไม่มี 

 

การรับผลประโยชน�ตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ช�บริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

 

 

การใช�สิทธิออกเสยีงในทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�น 

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชมุสามัญประจำปีและประชุมวิสามญัของบริษัทจัดการที่กองทุน

ถือลงทุนได�ผ�านทางเว็บไซต�ของ บลจ.อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ที่ https://www.eastspring.co.th  ในเมนหูวัข้อ “เกีย่วกับเรา >

การกํากับดูแลกิจการ > นโยบายการใช�สิทธิออกเสยีง” 

 


