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1 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

วันท่ี     7 มีนาคม 2565 

เรียน    ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือน งวดต้ังแต

วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565  ของกองทุนเปดทหารไทย German Equity มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

สถานการณของตลาดหุนยุโรปอางอิงจาก MSCI Europe total net return มีความผันผวนคอนขางสูง จาก

สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 สายพันธุ Omicron แมวาเศรษฐกิจโดยรวมของยุโรปจะฟนตัวข้ึนมาไดระดับหน่ึง 

จากอัตราการฉีดวัคซีนท่ีเพ่ิมข้ึน แตยังโดนกดดันจากปจจัยอ่ืน ๆ เชน ปญหาเงินเฟอจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ (Supply 

Shortage) และราคาพลังงานท่ีปรับตัวสูงข้ึน และสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียกับยูเครนท่ีอาจทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน 

ธนาคารกลางยุโรปสงสัญญาณการลดมาตรการผอนคลายทางการเงิน การกําหนดวันสิ้นสุดของโครงการเงินกูดอกเบ้ียตํ่า 

TLTRO3 ท่ีสิ้นเดือน มิถุนายน 2565 และลดการเขาซื้อสินทรัพย (Quantitative Easing) สําหรับป 2565 โดยจะเขาซื้อ

สินทรัพยเดือนละ 4 หม่ืนลานยูโร และ 3 หม่ืนลานยูโร ในไตรมาสท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ และหลังจากเดือนตุลาคมจะคงอัตราการ

เขาซื้อไวท่ีเดือนละ 2 หม่ืนลานยูโร อยางไรก็ตาม ทางธนาคารกลางยุโรปยังคงดอกเบ้ีย Deposit Rate ไวท่ี -0.5% 

ในชวงระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565  อัตราผลตอบแทนดัชนี DAX ในสกุลเงินยูโร และ ในสกุล

เงินบาทปรับลดลงรอยละ 0.47 และลดลงรอยละ 5.37 ตามลําดับ ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย German Equity ใหผลตอบแทน

ลดลงรอยละ 1.04 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



 

2 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย German Equity  

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

สถานการณของตลาดหุนยุโรปอางอิงจาก MSCI Europe total net return มีความผันผวนคอนขางสูง จาก

สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 สายพันธุ Omicron แมวาเศรษฐกิจโดยรวมของยุโรปจะฟนตัวข้ึนมาไดระดับหน่ึง 

จากอัตราการฉีดวัคซีนท่ีเพ่ิมข้ึน แลว แตยังโดนกดดันจากปจจัยอ่ืน ๆ เชน ปญหาเงินเฟอจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ (Supply 

Shortage) และราคาพลังงานท่ีปรับตัวสูงข้ึน และสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียกับยูเครนท่ีอาจทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน 

ธนาคารกลางยุโรปสงสัญญาณการลดมาตรการผอนคลายทางการเงิน การกําหนดวันสิ้นสุดของโครงการเงินกูดอกเบ้ียตํ่า 

TLTRO3 ท่ีสิ้นเดือน มิถุนายน 2565 และลดการเขาซื้อสินทรัพย (Quantitative Easing) สําหรับป 2565 โดยจะเขาซื้อ

สินทรัพยเดือนละ 4 หม่ืนลานยูโร และ 3 หม่ืนลานยูโร ในไตรมาสท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ และหลังจากเดือนตุลาคมจะคงอัตราการ

เขาซื้อไวท่ีเดือนละ 2 หม่ืนลานยูโร อยางไรก็ตาม ทางธนาคารกลางยุโรปยังคงดอกเบ้ีย  Deposit Rate ไวท่ี -0.5% 

การทํา QE รอบน้ีจะเนนเขาซื้อหุนกูเอกชนเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหกลุมดังกลาว สวนการเขาซื้อสินทรัพยท่ีอัตรา 2 

หม่ืนลานยูโรตอเดือนยังไมมีกําหนดการหยุดเขาซื้อ มาตราสุดทายคือหยุดเขาซื้อสินทรัพยผานมาตรการ  (Quantitative 

Easing)   พิเศษ หรือ Pandemic Emergency Public Purchase (PEPP) โดยกําหนดวันสิ้นสุดของมาตรการน้ีท่ีสิ้นเดือน 

มีนาคม 2565 โดยรวมภาพเศรษฐกิจยังยุโรปฟนตัวดีข้ึนในชวงท่ีผานมา แตในชวงไตรมาสแรกของป 2565 ทางธนาคารกลาง

ยุโรปยังมองวาการฟนตัวของเศรษฐกิจคงเปนไปไดไมดีนัก เน่ืองจาก COVID-19 ยังคงระบาดหนัก ภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ 

(Supply Shortage) ท่ีจําไดบางอุตสาหกรรมยังฟนตัวไดไมดีนัก สวนอัตราเงินเฟอในเดือน มกราคม 2565 ปรับตัวข้ึนเล็กนอย 

อยูท่ี 5.1% จาก 5.0% ในเดือน ธันวาคม 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานท่ีปรับตัวสูงข้ึน สงผลใหราคาสินคา

อุปโภคบริโภคปรับตัวข้ึนตาม อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจยุโรปไดรับผลกระทบจาก COVID-19 นอยลงเร่ือย ๆ ในการระบาดแตละ

ระลอก และธนาคารกลางยุโรปยังมองวาเศรษฐกิจจะสามารถฟนตัวกลับมาดีไดอีกคร้ังภายในปน้ี นาง Christine Lagarde 

ประธาน ECB แสดงความกังวลระหวางแถลงการณหลังการประชุม เก่ียวกับสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน 

โดยหากสถานการณทวีความรุนแรงมากข้ึน อาจทําใหราคาพลังงานโลกทยอยปรับตัวสูงข้ึน และสงผลตออัตราเงินเฟอท่ีคาด

วาจะลดลงไมเปนไปตามท่ีคาดไว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตตัง้แตวนัที ่ 

1 สงิหาคม 2564 ถงึ 31 มกราคม 2565 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย German Equity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

เพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) โดยกองทุนดังกลาว มุงเนนลงทุนในหุน

ท้ังหมดท่ีเปนสวนประกอบของดัชนี DAX ในสัดสวนการลงทุนเดียวกับนาหนักของหุนแตละตัวท่ีนํามาคํานวณในดัชนี DAX 

(Fully-Replication) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางผลตอบแทนของกองทุนใหไปในทิศทางเดียวกันหรือใกลเคียงกับดัชนี DAX 

โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย German Equity มีผลตอบแทนรอยละ -1.04 (ดูรายละเอียดในตาราง

ผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�M��n�R��un�1Y�W���ly� �8.04� �8.21�

�To��l�R��un�3M� �410.22� �411.50�

�To��l�R��un�6M� �410.21� �411.65�

�To��l�R��un�1Y� �1.58� �0.54�

�To��l�R��un�Y�d� �410.10� �411.54�

�P�f�2020� �3.38� �3.55�

�P�f�2019� �24.89� �25.48�

�P�f�2018� �418.71� �418.26�

�P�f�2017� �12.35� �12.51�

�P�f�2016� �5.92� �6.87�

�P�f�2015� �9.27� �9.56�

�Eff�7D�Yld� �4�4� �4�4�

�30D�Yld� �4�4� �4�4�

�Go���7D�Yld� �4�4� �4�4�

�Sub��7D�Yld� �4�4� �4�4�

�Avg�Lif�� �4�4� �4�4�

�MM���Avg�D�y��To�M��.� �4�4� �4�4�

 � �

 
�Ri��

� �Fund� �B�n�h.�

�Down�id��Ri���1Y�W���ly�Ann� �8.81� �8.62�

�S�miv�i�n���1Y�W���ly�Ann� �13.13� �13.13�

�S��nd�d�D�v�1Y�W���ly�Ann� �11.54� �11.58�

�M�x�D�wdown�1Y� �412.19� �413.64�

�M�x�In������1Y� �17.64� �18.03�

�Ku�o�i��1Y�W���ly� �3.20� �1.88�

�S��wn����1Y�W���ly� �40.94� �40.54�

 � �

 
�Ri��/R��un

� �v��B�n�h.

�Ex�����R��un�1Y�W���ly�Ann� �40.15�

�Infom��ion�R��io�1Y�W���ly� �40.04�

�J�n��n�Alph��1Y�W���ly� �0.40�

�Modigli�ni�R�p�1Y�W���ly� �0.00�

�Sh�p��R��io�1Y�W���ly� �0.74�

�So�ino�R��io�1Y�W���ly� �0.95�

�T�yno�M���u��1Y�W���ly� �0.09�

 � �

 

 
Th��m���i�l�podu��d�in��hi��do�um�n��i��in��nd�d�fo�infom��ion�l�pupo����only��nd��hould�no��b���on��u�d�����n�off��o��oli�i���ion�fo��h��pu�h����o���l��of��ny�fin�n�i�l�in��um�n�.�Th�
infom��ion�povid�d�h��in��fl������u�n��m�����p���i�����nd�i��no��in��nd�d��o��on��i�u���l�g�l,���x,�o����oun�ing��dvi��.�Th��infom��ion��nd�d�����on��in�d�h��in�h���b��n�ob��in�d�fom�in��n�l

d����po����ing,�fund��dmini����o�����w�ll����o�h��ou��id���ou�����nd,��l�hough�i��i��b�li�v�d��o�b�����u���,�no�gu��n����of��ompl���n����o����u��y�i��b�ing�m�d�.�Bloomb�g�LP��h�ll�no��b�
li�bl��fo��ny�lo�����o�d�m�g���h����nyon��m�y��uff���������ul��of��lying�on��hi��infom��ion.�Th��infom��ion�m�y�b���h�ng�d�by�Bloomb�g�LP�����ny��im�.
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��DA� � Fund�P�fom�n��4Ri��4T���ing�

B�n�hm��:�DA��INDE� ����of�02/24/2022�
Cu�n�y:�EUR�

�T���ing

� �v��B�n�h.

�Alph��1Y�W���ly� �0.00�

�B����1Y�W���ly� �0.94�

�Co�l��ion�1Y�W���ly� �0.94�

�B���Co�l��ion�1Y�W���ly� �0.88�

�Bull�Co�l��ion�1Y�W���ly� �0.88�

�R�Squ��d�1Y�W���ly� �0.88�

�T���ing�Eo�1Y�W���ly�Ann� �4.07�

 � �

 
Th��m���i�l�podu��d�in��hi��do�um�n��i��in��nd�d�fo�infom��ion�l�pupo����only��nd��hould�no��b���on��u�d�����n�off��o��oli�i���ion�fo��h��pu�h����o���l��of��ny�fin�n�i�l�in��um�n�.�Th�
infom��ion�povid�d�h��in��fl������u�n��m�����p���i�����nd�i��no��in��nd�d��o��on��i�u���l�g�l,���x,�o����oun�ing��dvi��.�Th��infom��ion��nd�d�����on��in�d�h��in�h���b��n�ob��in�d�fom�in��n�l

d����po����ing,�fund��dmini����o�����w�ll����o�h��ou��id���ou�����nd,��l�hough�i��i��b�li�v�d��o�b�����u���,�no�gu��n����of��ompl���n����o����u��y�i��b�ing�m�d�.�Bloomb�g�LP��h�ll�no��b�
li�bl��fo��ny�lo�����o�d�m�g���h����nyon��m�y��uff���������ul��of��lying�on��hi��infom��ion.�Th��infom��ion�m�y�b���h�ng�d�by�Bloomb�g�LP�����ny��im�.
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� � Fund�Allo���ion�

 
�To��l�A������(mil) ����of�02/23/2022

 
�A�����Allo���ion

�Equi�y� �99.992�%�

�Mon�y�M����� �0.008�%�

 ����of�02/22/2022

 
�S���o�Allo���ion

�B��i��M���i�l�� �16.532�%�

�Communi���ion�� �5.075�%�

�Con�um�,�Cy�li��l� �16.038�%�

�Con�um�,�Non4�y�li��l� �11.881�%�

�Fin�n�i�l� �16.013�%�

�Indu��i�l� �19.477�%�

�T��hnology� �11.126�%�

�U�ili�i��� �3.849�%�

 ����of�02/22/2022

 
�G�o�Allo���ion

�F�n��� �5.036�%�

�G�m�ny� �85.051�%�

�N��h�l�nd�� �0.738�%�

�Uni��d�Kingdom� �9.167�%�

 ����of�02/22/2022

 
�Po�folio�S���i��i�� ����of�02/22/2022

�%�Of�Top�T�n�Holding�� �58.15��Avg�Pi��/E�ning�� �14.55�

�Fund�Tunov�� �4�4��Avg�Pi��/C��h�Flow� �7.52�

�M�di�n�M���C�p�(M)� �73,520.94��Avg�Pi��/S�l��� �1.10�

�Avg�M�����C�p�(mil)� �69,469.88��Avg�Pi��/Boo��R��io� �1.81�

�Avg�Dvd�Yi�ld� �2.25��� ��

 
Th��m���i�l�podu��d�in��hi��do�um�n��i��in��nd�d�fo�infom��ion�l�pupo����only��nd��hould�no��b���on��u�d�����n�off��o��oli�i���ion�fo��h��pu�h����o���l��of��ny�fin�n�i�l�in��um�n�.�Th�
infom��ion�povid�d�h��in��fl������u�n��m�����p���i�����nd�i��no��in��nd�d��o��on��i�u���l�g�l,���x,�o����oun�ing��dvi��.�Th��infom��ion��nd�d�����on��in�d�h��in�h���b��n�ob��in�d�fom�in��n�l

d����po����ing,�fund��dmini����o�����w�ll����o�h��ou��id���ou�����nd,��l�hough�i��i��b�li�v�d��o�b�����u���,�no�gu��n����of��ompl���n����o����u��y�i��b�ing�m�d�.�Bloomb�g�LP��h�ll�no��b�
li�bl��fo��ny�lo�����o�d�m�g���h����nyon��m�y��uff���������ul��of��lying�on��hi��infom��ion.�Th��infom��ion�m�y�b���h�ng�d�by�Bloomb�g�LP�����ny��im�.
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5 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 ม.ค. 

65 

30 ก.ค. 

64 

29 ม.ค. 

64 

31 ก.ค. 

63 

31 ม.ค. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 15.2553 13.2238 12.1281 12.7977 11.9938 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 15.0972 15.2553 13.2238 12.1281 12.7977 

กองทุนเปดทหารไทย German Equity -1.04% 15.36% 9.03% -5.23% 6.70% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -5.37% 24.78% 6.95% 2.33% 6.63% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -0.47% 15.72% 9.09% -5.15% 6.51% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 235 214 260 380 654 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 211 235 214 260 380 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 226 229 251 317 544 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -22 -11 -71 -130 -315 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.21% 0.23% 0.58% 0.91% 0.58% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย German Equity ณ วนัที ่31 มกราคม 2565   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (29 ต.ค. 64) (30 ก.ค. 64) (29 ม.ค. 64) (31 ม.ค. 62) (24 ส.ค. 58) 

กองทุนเปดทหารไทย German Equity -1.74% -1.04% +14.08% +10.92% +6.60% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -5.19% -5.37% +17.97% +12.78% +6.12% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -1.39% -0.47% +15.09% +11.45% +7.60% 

Note***      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี Deutsche Boerse AG German Stock (DAX) ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ี 

 คํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี Deutsche Boerse AG German Stock (DAX) สกุลเงินยูโร    

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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7 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

 

 



 

8 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

กองทนุเปดทหารไทย GERMAN EQUITY  
งบดลุแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  
ณ วนัที ่31 มกราคม 2565  

 
บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม  (ราคาทุน  159,123,419.82  บาท) 200,417,210.82 

เงินฝากธนาคาร 7,362,663.86 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 826.16 

 จากการขายหนวยลงทุน 117,055.47 

ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 3,579,093.90 

รวมสินทรัพย 211,476,850.21 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption) 4,714.25 

คาใชจายคางจาย 215,013.83 

ภาษีเงินไดคางจาย 123.92 

เจาหน้ีอ่ืน 1.01 

หน้ีสินอ่ืน 12,378.82 

รวมหน้ีสิน 232,231.83 

สนิทรพัยสทุธ ิ 211,244,618.38 

 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 140,009,500.47 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล (223,104,911.27) 

 กําไรสุทธ ิ 294,340,029.18 

สินทรัพยสุทธ ิ 211,244,618.38 

  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 15.0972 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 13,992,272.8036 
 



 

9 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

กองทนุเปดทหารไทย GERMAN EQUITY  
งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  
สาํหรบังวด 6 เดอืน ตัง้แตวนัที ่1 สงิหาคม  2564  สิน้สดุวนัที ่31 มกราคม 2565  

 
บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียรับ 3,557.99 

 รวมรายได 3,557.99 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 1,218,633.16 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 42,709.11 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 121,863.29 

 รวมคาใชจาย 1,383,205.56 

รายไดจากการลงทนุสทุธ ิ (1,379,647.57) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 11,015,387.99 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (22,109,620.08) 

 กําไร(ขาดทุน)ท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 2,638,495.35 

 กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 8,860,448.84 

 กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (232,223.42) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 172,488.68 

  

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (1,207,158.89) 

หัก ภาษีเงินได (533.70) 

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (1,207,692.59) 

 

 

 

 

 

 



 

10 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

 

กองทนุเปดทหารไทย German Equity 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 มกราคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 7,363,490.02 3.49% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 7,363,490.02 3.49% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 94.87% 

 กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 36,429 200,417,210.82 94.87% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 159,123,419.82 บาท) 200,417,210.82 94.87% 

 ทรัพยสินอ่ืน 3,697,259.37 1.75% 

 หน้ีสินอ่ืน -233,341.83 -0.11% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 211,244,618.38 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 13,992,272.8036 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 15.0972 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย German Equity 

 สําหรับรอบ 6 เดือนแรก ของปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2565 

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

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

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 1,218.63 0.5350 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 42.71 0.0188 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 121.86 0.0535 

 ภาษีเงินได 0.53 0.0002 

 คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 1,383.73 0.6075 

หมายเหตุ   

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

 เทากับ 225,924,993.28 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 8.28% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.01% (30,427.51 บาท) 
 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 สงิหาคม 2564  ถงึวนัที ่ 31 มกราคม 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 

แตละรายตอคานายหนาท้ังหมด 

1. JP MORGAN SECURITIES LLC 30,427.51 100.00 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 30,427.51 100.00 
 

 



 

12 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย German Equity 

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

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือท่ี https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทํา 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 มกราคม 2565 

วันท่ี 31 มกราคม 2565 กองทุนเปดทหารไทย German Equity มีการถือหนวยลงทุนของกลุมบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

จํานวน 1 กลุม โดยถือ 43.58% 

 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 GMO Global Real Return U-AUSD ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 UBS Fund Services  S.A. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 

 



 

13 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


