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� กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

วันท่ี 5 ตุลาคม  2563 

เรียน    ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป งวดต้ังแตวันท่ี  
1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ของกองทุนเปดทหารไทย German Equity มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ภาพรวมตลาดหุนเยอรมันใน 1 ปท่ีผานมาผันผวนอยางตอเน่ือง โดยหุนท่ีใหผลตอบแทนเปนบวกมากท่ีสุดของดัชนี
คือ หุน Delivery Hero ใหผลตอบแทน + 114.48% ซึ่งอยูในกลุม internet media &  services หุน Delivery Hero คิดเปน 
market capitalization คิดเปน 1.35% ของดัชนี DAX สวนหุนท่ีปรับตัวลดลงสูงในดัชนีไดแก หุน MTU Aero engines 
ปรับตัวลดลง -35.54% ซึ่งอยูในกลุม Aircraft & parts  ซึ่ง market capitalization คิดเปน 0.77 % ของดัชนี DAX โดยปจจัย
หลักมาจากการแพรระบาดของโรค COVID – 19 ทําใหธุรกิจสายการบินไดรับผลกระทบลุกลามมาถึงการเลื่อนและยกเลิกการ
ผลิตเคร่ืองบิน  ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไดมีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบาย(Main Refinancing Operation %) ในการประชุม
คร้ังลาสุดวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 ไวท่ีรอยละ 0 และใหแนวโนมไววาจะชะลอการปรับข้ึนดอกเบ้ียคร้ังแรกออกไปอีก จากเดิมท่ี
กลาววาอัตราดอกเบ้ีย Refinancing rate ท่ี รอยละ 0.0 และ Deposit facility rate ท่ีรอยละ -0.5 

ในชวงระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563  อัตราผลตอบแทนดัชนี DAX ในสกุลเงินยูโร และ ในสกุล
เงินบาทปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.09 และ 1.02 ตามลําดับ คาเงินยูโรแข็งคารอยละ 7.85  จาก 34.103 เปน 37.0095 ณ สิ้นเดือน
กรกฎาคม 2563 ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย German Equity ใหผลตอบแทนรอยละ 1.12  

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



� กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 
กองทนุเปดทหารไทย German Equity  
 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ภาพรวมตลาดหุนเยอรมันใน 1 ปท่ีผานมาผันผวนอยางตอเน่ือง โดยหุนท่ีใหผลตอบแทนเปนบวกมากท่ีสุดของดัชนี
คือ หุน Delivery Hero ใหผลตอบแทน + 114.48% ซึ่งอยูในกลุม internet media &  services หุน Delivery Hero คิดเปน 
market capitalization คิดเปน 1.35% ของดัชนี DAX การปรับตัวเพ่ิมข้ึนของหุน Delivery Heroเร่ิมปรับตัวภายหลังจากมี
การประกาศเขาซื้อกิจการ Food delivery ในประเทศเกาหลีใต Woowa ซึ่งเปนบริษัท food – delivery application ท่ีใหญท่ีสุด
ในเกาหลีใต ในเดือนธันวาคม 2562 สวนหุนท่ีปรับตัวลดลงสูงในดัชนีไดแก หุน MTU Aero engines  ปรับตัวลดลง -35.54% 
ซึ่งอยูในกลุม Aircraft & parts  ซึ่ง market capitalization คิดเปน 0.77 % ของดัชนี DAX โดยปจจัยหลักมาจากการแพร
ระบาดของโรค COVID – 19 ทําใหธุรกิจสายการบินไดรับผลกระทบลุกลามมาถึงการเลื่อนและยกเลิกการผลิตเคร่ืองบิน สงผล
ให MTU aero engines อาจจะลดลง หุน MTU aero engines จึงถูกเทขายอยางตอเน่ืองต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2563  

สถานการณของตลาดหุนยุโรปและท่ัวโลก มีปรับตัวลดลงอยางรุนแรงหลังจากเดือนกุมภาพันธ เม่ือเร่ิมมีขาวการแพร
ระบาดของโรค COVID – 19 เร่ิมจากประเทศอิตาลีและสเปน ในขณะท่ีธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไดมีมติคงอัตราดอกเบ้ีย
นโยบาย(Main Refinancing Operation %) ในการประชุมคร้ังลาสุดวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 ไวท่ีรอยละ 0  และใหแนวโนมไว
วาจะชะลอการปรับข้ึนดอกเบ้ียคร้ังแรกออกไปอีก จากเดิมท่ีกลาววาอัตราดอกเบ้ีย Refinancing rate ท่ี รอยละ 0.0 และ 
Deposit facility rate ท่ีรอยละ -0.5 ในการประชุมรอบน้ี ECB ไดปรับลดประมาณการเศรษฐกิจป 2563  จากรอยละ 0.2 เปน
รอยละ -8.7 และปรับเงินเฟอของป 2563 จากรอยละ 1.4  เปนรอยละ 0.3 สะทอนภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมออนแอลงตอใน
ขณะท่ีอัตราการวางงาน (unemployment rate) มีแนวโนมสูงข้ึนเปนรอยละ 9.8 ในป 2563 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากป 2562  ท่ีรอย
ละ 7.6 

ในชวงเดือนมีนาคม ธนาคารกลางยุโรปไดออกมาตรการผอนคลายทางการเงินจากผลกระทบจาก COVID-19 โดย
การปลอยกูดอกเบ้ียตํ่า (LTROs) พิเศษเปนการชั่วคราว โดยเปนการชวยเหลือเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองในระบบคิดอัตราดอกเบ้ีย 
ท่ี Deposit Rate หรือรอยละ -0.5   มาตรการท่ี 2 คือลดอัตราดอกเบ้ียในโครงการเงินกูดอกเบ้ียตํ่า TLTRO3 จากรอยละ -0.5 
- 0.1 ปรับลดเปนรอยละ -0.75 - 0.00  มาตรการน้ีทําใหธนาคารพาณิชยสามารถกูธนาคารไดในอัตราดอกเบ้ียท่ีลดลง 
เปาหมายของธนาคารกลางตองการเนนการปลอยกูใหกับธุรกิจ SMEs ท่ีจะไดรับผลกระทบ มาตรการสุดทายคือการเพ่ิมการ
เขาซื้อสินทรัพย (Quantitative Easing) มูลคารวม 1.2 แสนลานยูโรไปจนถึงสิ้นป 2563  การทํา QEรอบน้ีจะเนนเขาซื้อหุนกู
เอกชนเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหกลุมดังกลาว สวนการเขาซื้อสินทรัพยท่ีอัตรา 2 หม่ืนลานยูโรตอเดือนยังไมมีกําหนดการหยุดเขา
ซื้อ มาตราสุดทายคือเพ่ิมการเขาซื้อสินทรัพยผานมาตรการ (Quantitative Easing) พิเศษ หรือ Pandemic Emergency 
Public Purchase (PEPP) โดยมีวงเงินสูงถึง 1.35 ลานลานยูโร โดยกําหนดใหใชมาตรการน้ีไปจนถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2564 
โดยรวมภาพเศรษฐกิจท่ียังเปราะบางอยางมากทามกลางความเสี่ยงจากการระบาดรอบสองของ COVID-19 การฟนตัวของ
เศรษฐกิจก็ไมสมดุลกันระหวางประเทศในกลุม โดยประเทศพ่ีใหญอยางเยอรมนีฟนตัวข้ึนไดเร็วกวา ขณะท่ีประเทศอิตาลีและ
สเปน ซึ่งออนแอเน่ืองจากไดรับผลกระทบจาก COVID-19 อยางหนัก ยังฟนตัวอยางคอยเปนคอยไปเทาน้ัน 

 

 

 



� กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตตัง้แตวนัที ่ 
1 สงิหาคม 2562 ถงึ 31 กรกฎาคม 2563 

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 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย German Equity มีผลตอบแทนรอยละ 1.12  (ดูรายละเอียดในตารางผลการ
ดําเนินงานดานหลัง) 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ
เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย German Equity 

วตัถปุระสงคของโครงการ 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคยีงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุนตางประเทศโดยเฉลีย่ในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือลงทุนใน
หลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน db xtrackers 

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก (LUXEMBOURG) 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี :  

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี ชี้วดั (passive 
management/index tracking) 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  

การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัดของกองทุนหลักคือดัชนี DAX ในรูปสกุลเงินยูโร ปรับดวยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให ผูลงทุนทราบลวงหนา
อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลีย่นตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง
ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไมไดจดัทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
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รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน db x-trackers DAX 
UCITS ETF (DR) ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุน
รวมตางประเทศดังกลาวจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศลักเซมเบิรก และจัดต้ังตามหลักเกณฑของ UCITS (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities)ซึ่งเปนกองทุนประเภท Exchange Traded Fund ( ETF) ท่ีบริหารและ
จัดการโดย Deutsche Asset Management S.A.จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเยอรมัน ในรูปสกุลเงินยูโร 

กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ไดท้ังน้ี กองทุนหลักจะไมลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่า
กวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated 
Securities) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted securities) 

สวนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหน้ีในประเทศท่ีมีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารตํ่ากวา 1 ป โดย
วัตถุประสงคสํารองไว เพ่ือการดําเนินงาน หรือรอการลงทุน เพ่ือสภาพคลอง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากตางประเทศ 
ท้ังในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทาใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี
ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง 
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผาน www.tmbameastspring.com หรือ
ชองทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย German Equity ในกองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) จะอยูในรูปของ
เงินยูโร โดยกองทุนเปดทหารไทย German Equity อาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือ
ไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลยูโร มีแนวโนมออนคาลง 
ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX 
Derivatives) บางสวน 

อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสีย่งในกรณีท่ีคาเงิน
สกุลยูโร มีแนวโนมแข็งคา 

รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะคํานึงถึงความม่ันคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย
ดังกลาวเปนสําคัญ 

อยางไรก็ตาม สําหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure 
Notes) รวมถึงหลักทรัพยท่ีไมมีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถ
ลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) ท้ังน้ี กองทุนอาจมีไวซึ่ง
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ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชือ่ถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ี
สามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 

รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ  

เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ี
ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ
ท่ัวไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับ 
ชื่อเว็บไซต (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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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
31 ก.ค. 

63 
31 ก.ค. 

62 
31 ก.ค. 

61 
31 ก.ค. 

60 
29 ก.ค. 

59** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 11.9938 12.6805 11.9944 10.3902 10.0010 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 12.1281 11.9938 12.6805 11.9944 10.3902 

กองทุนเปดทหารไทย German Equity 1.12% -5.42% 5.72% 15.44% -2.05% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 9.09% -16.38% 5.56% 18.34% -3.29% 

เกณฑมาตรฐาน 2** 1.02% -4.81% 5.67% 17.23% -1.96% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 654 794 683 820 478 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 260 654 794 683 820 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 431 715 731 336 685 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -445 -87 +88 -249 +781 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.47% 0.29% 1.25% 2.14% 1.74% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     

** จาก 24 ส.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 59      
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ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย German Equity ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563  

 

 ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง  
6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ยอนหลัง  
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (30 เม.ย. 63) (31 ม.ค. 63) (31 ก.ค. 62) (31 ก.ค. 60) (24 ส.ค. 58) 

กองทุนเปดทหารไทย German Equity +13.01% -5.23% +1.12% +0.37% +3.98% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +19.14% +2.33% +9.09% -1.24% +2.09% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** +13.37% -5.15% +1.02% +0.53% +5.06% 
เกณฑมาตรฐาน เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดของกองทุนหลัก ไดแกดัชนี DAX ในรูปสกุลเงินยูโร ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุล 
 เงินบาท ณ วันท่ีคานวณผลตอบแทน 

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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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย German Equity 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย German Equity (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด 
และขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่
สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย German Equity ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2563 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูบริหารเพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร
มีความต้ังใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการ
รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญ
เมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล 
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  

 

 

 



13 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)   
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 9 กันยายน 2563 
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบดุล

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 63

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 252,488,286.96 บาท

ในป 2563 และ 715,677,343.85 บาท ในป 2562) 3, 8, 10 265,346,994.39 637,652,166.28 

เงินฝากธนาคาร 6, 10 16,999,825.63 4,601,634.39

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 1,426.22 5,602.71

จากการขายหนวยลงทุน 1,285,849.60 15,049.54

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 9, 10 635,996.00 14,748,129.78 

รวมสินทรัพย 284,270,091.84 657,022,582.70

หน้ีสิน

เจาหน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน 10  12,242,346.97 - 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 682,528.41 2,563,265.80 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 9, 10 10,792,525.87 - 

คาใชจายคางจาย 7 288,210.47 672,836.29 

ภาษีเงินไดคางจาย 213.93 - 

หน้ีสินอ่ืน 9,202.62 39,243.18 

รวมหน้ีสิน 24,015,028.27 3,275,345.27

สินทรัพยสุทธิ 260,255,063.57 653,747,237.43

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 214,586,860.91 545,068,297.21

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล (191,958,370.05) (76,367,718.57)

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 237,626,572.71 185,046,658.79

สินทรัพยสุทธิ 260,255,063.57 653,747,237.43

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 12.1281 11.9938

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 21,458,686.0913 54,506,829.7214 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบกําไรขาดทุน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 25 63

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจากการลงทุน 3

รายไดดอกเบ้ีย 25,448.55 53,226.28 

รวมรายได 25,448.55 53,226.28 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5, 7 4,621,730.72 7,645,137.87 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 161,976.50 267,937.13 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 462,172.97 764,513.72 

ภาษีเงินได 3,685.92 - 

รวมคาใชจาย 5,249,566.11 8,677,588.72

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (5,224,117.56) (8,624,362.44)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (26,885,833.84) (46,383,506.48)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 90,883,885.00 (94,288,059.46)

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 18,554,996.00 81,939,898.00

กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 9, 10 (24,904,659.65) 18,224,179.11

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 155,643.97 (216,952.58)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไมเกิดขึ้น 57,804,031.48 (40,724,441.41)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 52,579,913.92 (49,348,803.85)

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 25 63

2563 2562

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน (5,224,117.56) (8,624,362.44)

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (26,885,833.84) (46,383,506.48)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 90,883,885.00 (94,288,059.46)

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 18,554,996.00 81,939,898.00

กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ (24,904,659.65) 18,224,179.11

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 155,643.97 (216,952.58)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 52,579,913.92 (49,348,803.85)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 260,333,655.88 395,602,919.72 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (706,405,743.66) (486,279,806.70)

การลดลงสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (446,072,087.78) (90,676,886.98)

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (393,492,173.86) (140,025,690.83)

สินทรัพยสุทธิตนป 653,747,237.43 793,772,928.26 

สินทรัพยสุทธิปลายป 260,255,063.57 653,747,237.43

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 54,506,829.7214 62,597,712.9153 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 23,352,613.1497 33,673,783.3598 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (56,400,756.7798) (41,764,666.5537)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 21,458,686.0913 54,506,829.7214 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบกระแสเงินสด

สําหรับป ส้ินสุดวันที่  31 กรกฎาคม 25 63

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 52,579,913.92 (49,348,803.85)

ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซือ้เงินลงทุน (191,491,559.23) (305,894,509.69)

การขายเงินลงทุน 627,794,782.28 307,732,126.78 

การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย 4,176.49 1,137.00

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน (1,270,800.06) 88,597.03

การเพ่ิมขึ้นในเจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 12,242,346.97 - 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (1,880,737.39) 1,697,642.29

การลดลงในคาใชจายคางจาย (384,625.82) (103,993.81)

การเพ่ิมขึ้นในภาษีเงินไดคางจาย 213.93 - 

การลดลงในหนี้สินอ่ืน (30,040.56) (4,341.27)

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 26,885,833.84 46,383,506.48

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (90,883,885.00) 94,288,059.46

(กําไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 24,904,659.65 (18,224,179.11)

(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (115.88) 2.06

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 458,470,163.14 76,615,243.37

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 260,333,655.88 395,602,919.72 

การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในระหวางป (706,405,743.66) (486,279,806.70)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (446,072,087.78) (90,676,886.98)

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 12,398,075.36 (14,061,643.61)

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 4,601,634.39 18,663,280.06 

กระทบรายการกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินฝากธนาคาร 115.88 (2.06)

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 16,999,825.63 4,601,634.39

บาท



�$ กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) * 60,719 265,346,994.39 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 25 2,488,286.96 บาท) 265 ,346,994.39 100.00

* กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนเพ่ือใหไดรับผลตอบแทน

ใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX

ช่ือหลักทรัพย

กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 62

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) * 158,275 637,652,166.28 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 715 ,677,343.85  บาท) 637,65 2,166.28 100.00

* กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนเพ่ือใหไดรับผลตอบแทน

ใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX

ช่ือหลักทรัพย
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

ข อมูลทางการเงินที่ สําคัญ

สํา หรับป ส้ินสุดวันที่  31 กรกฎาคม 25 63

2563 2562 2561 2560 2559 ****

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)

มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก - - - - 10.0000 

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 11.9938 12.6805 11.9944 10.3895 - 

รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ * (0.1454) (0.1401) (0.1486) (0.1307) (0.1121)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเ่กิดขึ้นจากเงินลงทุน ** (0.1301) (0.6226) 0.6529 1.9499 0.1828

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** 0.4398 (1.2655) 0.0886 (0.3242) 0.0779

กําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ** 0.0898 1.0998 0.0701 0.9596 0.1386

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ** (0.1205) 0.2446 0.0092 (0.8531) 0.1037

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ** 0.0007 (0.0029) 0.0139 0.0034 (0.0014)

รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 0.1343 (0.6867) 0.6861 1.6049 0.3895

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 12.1281 11.9938 12.6805 11.9944 10.3895 

อัตราสวนของกําไร(ขาดทนุ)สุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 12.19 (6.91) 11.16 15.20 14.85

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พนับาท) 260,255 653,747 793,773 683,287 820,265 

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 1.22 1.21 1.21 1.21 1.14

อัตราสวนของขาดทุนจากการลงทุนสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉลี่ยระหวางป (%) (1.21) (1.21) (1.19) (1.17) (1.10)

อัตราสวนของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉลี่ยระหวางป (%) *** 189.97 85.88 401.15 624.41 703.76

ขอมูลเพิ่มเติม

* คํานวณจากจํานวนหนวยที่จําหนายแลวถัวเฉลี่ยระหวางป

** ขอมูลตอหนวยที่รายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่

 เกิดขึ้นในระหวางปเนื่องจากชวงเวลาของรายการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป

*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตองเปนรายการซ้ือหรือขายเงินลงทุนอยาง

 แทจริงซ่ึงไมรวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน

**** ขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับงวด 2559 ไมสามารถเปรียบเทียบกับปอื่นๆ ได เนื่องจากมีรอบระยะเวลาบัญชีสั้นกวาหนึ่งป

บาท
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กองทนุเปดทหารไทย German Equity 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 

1. ลักษณะของกองทุนเปดทหารไทย German Equity 

กองทุนเปดทหารไทย German Equity (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ลานบาท (แบงเปน 
200 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) 
เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน ของ
กองทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยมีนโยบายเนนการลงทุน
ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก บริหารและจัดการโดย Deutsche Asset Management S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที ่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบ
การเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการ
ที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม ซึ่งมีผล
บังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมีดังนี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทนรับ หรือ

จายลวงหนา 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ
กองทุน 

การประกาศใชแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่
ประกาศใชโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2563 

ฝายบริหารของกองทุนอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกลาว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน
ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น 

- เงินลงทุนในหนวยลงทุนที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้งลาสุดของ
วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ 
วันที่วัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน
เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด
รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธคง
คาง ณ วันสิ้นปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมใน
ลูกหนี้หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบดุล 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
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ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย 
โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 20 สงิหาคม 2562 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. กําไรสะสมตนป 

 บาท 

 2563  2562 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 24 ส.ค. 58) (28,849,863.52)  (20,225,501.08) 

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 

(เริ่มสะสม 24 ส.ค. 58) 

 

125,937,932.14  172,321,438.62 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  

(เริ่มสะสม 24 ส.ค. 58) 

 

(78,025,177.57)  16,262,881.89 

กําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธสะสม  

(เริ่มสะสม 24 ส.ค. 58) 

 

150,137,468.95  68,197,570.95 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธสะสม  

(เริ่มสะสม 24 ส.ค. 58) 

 

14,748,129.78  (3,476,049.33) 

กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสะสม  

(เริ่มสะสม 24 ส.ค. 58) 

 

1,098,169.01  1,315,121.59 

กําไรสะสมตนป 185,046,658.79  234,395,462.64 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน  

คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 2.14 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.107 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.214 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
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6. เงินฝากธนาคาร 

 บาท  อัตราดอกเบี้ย (%) 

ธนาคาร 2563 2562  2563 2562 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 16,999,825.63  4,601,634.39  0.10  0.37 

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 มี
ดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 4,621,730.72   7,645,137.87   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 462,172.97   764,513.72   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)    

ซื้อเงินตราตางประเทศ 344,385,713.00   1,098,926,783.47   ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 362,508,423.61   1,044,678,750.00   ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

8. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยไมรวมเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 
819.29 ลานบาท (ป 2562: จํานวนเงิน 613.63 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 189.97 (ป 2562: รอยละ 85.88) ตอ
มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป 

9. ตราสารอนุพันธ 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กองทุนมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวน 26.46 ลานบาท 
เพื่อแลกกับเงินจํานวน 0.73 ลานยูโร และเงินจํานวน 7.76 ลานยูโร เพื่อแลกกับเงินจํานวน 276.77 ลานบาท 

  บาท 

  2563  2562 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด     

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย  257,529.79  609,882.38  

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย  25,752.98  60,988.22  
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ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวน 18.33 ลานยูโร เพื่อแลก
กับเงินจํานวน 644.92 ลานบาท 

10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือ
การคา 

มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น  อีกทั้ง
สินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่แสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันใน
ตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจาก
มูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมี
ความออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเทานั้น  

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม
คาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ยูโร 

รายการ 2563 2562 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 7,169,699.52 18,609,974.50 

เงินฝากธนาคาร 486.89 7.95 

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 330,789.31 - 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 
(ดูหมายเหตุ 9) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว
ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี



�! กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ
ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น
หรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอราคาของ
หลักทรัพยและกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนเพื่อใหไดรับผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทนของ
ดัชนี DAX 

11. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 
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 กองทุนเป
ดทหารไทย German Equity 
 ข�อมูลรายละเอียดการลงทุน 
 ณ วันที่  31 กรกฎาคม  2563 
 จํานวนเงินต�นและ มูลค4าตามราคา % of NAV 
 จํานวนหุ�น/หน4วย ตลาด (บาท) 
 เงินฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 17,001,251.85 6.53% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 17,001,251.85 6.53% 
 หน4วยลงทุนต4างประเทศ 
 หน�วยลงทุนต�างประเทศ 101.96% 
 กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 60,719 265,346,994.39 101.96% 
 รวมหน4วยลงทุนต4างประเทศ 265,346,994.39 101.96% 
 ทรัพยCสินอ่ืน -7,677,428.27 -2.95% 
 หนี้สินอ่ืน -14,415,754.40 -5.54% 
 มูลค4าทรัพยJสินสุทธิ 260,255,063.57 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 21,458,686.09 
 มูลค�าทรัพยCสินสุทธิต�อหน�วย 12.1281 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�) กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนเปดทหารไทย German Equity 

สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบปบัญชี 2562/2563 ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

  ต้ังแตวันที่ 1  ส.ค.  2562  ต้ังแตวันที่ 1  ส.ค.  2562 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563  ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 4,621.73 1.0687 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 161.98 0.0375 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 462.17 0.1069 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 3.69 0.0009 

คาใชจายอื่น ๆ  ไมมี  ไมมี 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 5,249.57 1.2140 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 สงิหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
 เทากับ 431,279,807.60 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 44.40% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.07 (315,410.16 บาท) 
 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัทีต่ัง้แตวนัที ่1 สงิหาคม 2562  ถงึวนัที ่ 31 กรกฎาคม  2563 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 
คานายหนา 

(บาท) 
อัตราสวนคานายหนาแตละราย 

ตอคานายหนาทั้งหมด 

1 CITIGROUP INC 133,401.80 42.29 

2 CREDIT SUISSE HONG KONG LTD 2,645.78 0.84 

3 CREDIT SUISSE SECURITIES 24,109.13 7.64 

4 JP MORGAN 155,253.45 49.23 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 315,410.16 100.00 



�$ กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย German Equity 

สําหรับรอบปบัญชี 2562/2563 (ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

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

https://www.tmbameastspring.com เลือกหวัขอ > การกํากบัดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล 

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

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 
ไมมี 

 
 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ดร.สมจินต ศรไพศาล 
2 นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ 
3 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

4 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 
5 นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม 
6 นายพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ 
7 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 



�% กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

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 

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

 

 

 

 


