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1 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

วันท่ี 4 ตุลาคม 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 1 ปงวดต้ังแตวันท่ี  

1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย German Equity มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

สถานการณเร่ิมคลี่คลายมากข้ึนภายหลังจากอัตราการฉีดวัคซีนในกลุม Euro zone ทําใหในป 2564 มี Positive 

Surprise โดยในปน้ีตลาดหุนปรับตัวข้ึนอยางตอเน่ืองจากตนป เศรษฐกิจยุโรปมีแนวโนมขยายตัวสูงในไตรมาส 2 โดย

นักวิเคราะหคาดวา GDP จะพลิกกลับมาขยายตัว 1.4%QoQ จากท่ีหดตัว -0.3% ในไตรมาสกอน สะทอนผานดัชนีชี้วัดความ

เชื่อม่ันทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองอยูท่ี 117.9 จุด ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเปนคาสูงสุดนับ 

ต้ังแตป 2528 และดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อรวม (Composite PMI) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองอยูท่ี 59.5 จุด สูงสุดนับต้ังแตป 

2549 อันเปนผลมาจากการแจกจายวัคซีนท่ีรวดเร็วมากกวาคาดการณ ท้ังน้ีประชากรยูโรโซนเฉลี่ย 53% ไดรับวัคซีนอยาง

นอย 1 โดส ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งนําไปสูการทยอยเปดเศรษฐกิจ หนุนกิจกรรมในภาคบริการ ในขณะท่ีภาคการผลิตไดแรง

หนุนจากกิจกรรมภาคสงออก 

ในชวง 1 ปท่ีผานมา อัตราผลตอบแทนดัชนี DAX ในสกุลเงินยูโรและในสกุลเงินบาทปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 26.32  

และ 33.56 ตามลําดับ ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย German Equity ใหผลตอบแทนรอยละ 25.86  

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย German Equity  

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

สถานการณเร่ิมคลี่คลายมากข้ึนภายหลังจากอัตราการฉีดวัคซีนในกลุม Euro zone ทําใหในป 2564 มี Positive 

Surprise โดยในปน้ีตลาดหุนปรับตัวข้ึนอยางตอเน่ืองจากตนป เศรษฐกิจยุโรปมีแนวโนมขยายตัวสูงในไตรมาส 2 โดย

นักวิเคราะหคาดวา GDP จะพลิกกลับมาขยายตัว 1.4%QoQ จากท่ีหดตัว -0.3% ในไตรมาสกอน สะทอนผานดัชนีชี้วัดความ

เชื่อม่ันทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองอยูท่ี 117.9 จุด ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเปนคาสูงสุดนับ 

ต้ังแตป 2528 และดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อรวม (Composite PMI) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองอยูท่ี 59.5 จุด สูงสุดนับต้ังแตป 

2549 อันเปนผลมาจากการแจกจายวัคซีนท่ีรวดเร็วมากกวาคาดการณ ท้ังน้ีประชากรยูโรโซนเฉลี่ย 53% ไดรับวัคซีนอยาง

นอย 1 โดส ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งนําไปสูการทยอยเปดเศรษฐกิจ หนุนกิจกรรมในภาคบริการ ในขณะท่ีภาคการผลิตไดแรง

หนุนจากกิจกรรมภาคสงออก 

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงนโยบายผอนคลายทางการเงินตามการคาดการณของตลาดในการประชุมรอบ

ลาสุด โดยแถลงการณไดระบุถึงการเร่ิมตนใชเปาหมายเงินเฟอใหม ‘สมมาตร 2%’ ท่ีไดเปดเผยในผลการทบทวนนโยบายการ 

เงิน (Strategy Review) ซึ่งสูงข้ึนจากเปาหมายเดิมท่ี ‘ตํ่ากวาแตใกล 2%’ ขณะท่ี ECB ไดมีมติปรับเปลี่ยนการสงสัญญาณ 

แนวโนมของดอกเบ้ีย (Forward Guidance) เพ่ือใหสอดรับกับเปาหมายเงินเฟอใหมดังกลาวโดย ECB ระบุอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายจะคงอยูท่ีระดับตํ่า โดยกําหนด Deposit Facility Rate ท่ี -0.50%, Main Refinancing Rate ท่ี 0.0% และ Marginal 

Lending Rate ท่ี 0.25% และระบุวาจะคงอยูท่ีระดับน้ีหรือตํ่ากวา “จนกวาจะเห็นเงินเฟอขยายตัวท่ี 2% ไดภายในชวงของการ

ทําประมาณการและคงอยูท่ีระดับดังกลาวไดตลอดชวงท่ีทําประมาณการ รวมท้ังเม่ือ ECB ตัดสินวาเงินเฟอไดเรงตัวข้ึนอยาง 

ชัดเจนและจะทรงตัวอยูท่ีระดับ 2% ไดในระยะกลาง อาจมีบางชวงท่ีเงินเฟอขยายตัวเกินเปาไปบางเล็กนอย” ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมท่ีระบุวา “จนกวาเงินเฟอจะเรงตัวเขาสูเปาหมายท่ี 2% ไดอยางยั่งยืน” ดานการเขาซื้อสินทรัพยผานมาตรการ 

Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) ECB ยังคงวงเงินการเขาซื้อท่ี 1.85 ลานลานยูโร และระบุเชนเดิมวาเขา

ซื้อจนถึงเดือนมีนาคม 2565 เปนอยางนอย และจนกวาจะม่ันใจวาวิกฤต COVID-19 ไดสิ้นสุด แมวาธนาคารกลางจะสนับสนุน

การเสริมสภาพคลองอยางตอเน่ืองแตอยางไรก็ดี เศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงสําคัญจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ 

Delta ท่ีคาดจะลดทอนประสิทธิภาพของวัคซีน และอาจนําไปสูการเรงตัวของจํานวนผูเสียชีวิต อันจะสงผลใหรัฐบาลประเทศ 

ตาง ๆ มีความจําเปนตองกลับมาใชมาตรการ Lockdown เขมงวดอีกคร้ัง 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตตัง้แตวนัที ่ 

1 สงิหาคม 2563 ถงึ 31 กรกฎาคม 2564 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย German Equity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกอง

เดียว (Master Fund) คือ กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) โดยกองทุนดังกลาว มุงเนนลงทุนในหุนท้ังหมดท่ีเปน

สวนประกอบของดัชนี DAX ในสัดสวนการลงทุนเดียวกับนํ้าหนักของหุนแตละตัวท่ีนํามาคํานวณในดัชนี DAX (Fully-

Replication) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางผลตอบแทนของกองทุนใหไปในทิศทางเดียวกันหรือใกลเคียงกับดัชนี DAX  โดยใน

รอบปบัญชีท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย German Equity มีผลตอบแทนรอยละ 25.86 (ดูรายละเอียดในตารางผลการ

ดําเนินงานดานหลัง) 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย German Equity 

วตัถปุระสงคของโครงการ 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 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 

 

กลยุทธการบริหารกองทุน  (Management Style) : มุ งหวัง ใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี  ชี้ วัด  (passive 

management/index tracking) 

 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  

การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัดของกองทุนหลักคือดัชนี DAX ในรูปสกุลเงินยูโร ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให ผูลงทุนทราบลวงหนา

อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/

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

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
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ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

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 กองทุนหลักจะไมลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือ

ตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (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 โดยข้ึนกับสถานการณตลาดและตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง 

บริษัทจัดการจะดาเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 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 หรืออาจพิจารณาไมปองกันความ

เสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลยูโร มีแนวโนมแข็งคา 

 

รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 
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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

ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 

 

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ  

เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ี

ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ

ท่ัวไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับ ชื่อ

เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 17 

มกราคม 2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

 

เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 

1. Website และ Email Address Website : www.tmbameastspring.com 

Email: marketing@tmbameastspring.com 

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

โทรสาร   0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 

 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 
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ขอมูลเพ่ิมเติม  

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแต

วันท่ี 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 

10500 Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, 

Bangkok 10330 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�S�miv�i�n���1Y�W���ly�Ann� �16.95� �17.78�

�S��nd�d�D�v�1Y�W���ly�Ann� �16.98� �17.74�

�M�x�D�wdown�1Y� �412.32� �412.04�

�M�x�In������1Y� �37.98� �38.26�

�Ku�o�i��1Y�W���ly� �2.97� �3.36�

�S��wn����1Y�W���ly� �40.24� �40.28�

 � �

 
�Ri��/R��un

� �v��B�n�h.

�Ex�����R��un�1Y�W���ly�Ann� �40.49�

�Infom��ion�R��io�1Y�W���ly� �40.23�

�J�n��n�Alph��1Y�W���ly� �0.42�

�Modigli�ni�R�p�1Y�W���ly� �0.00�

�Sh�p��R��io�1Y�W���ly� �1.17�

�So�ino�R��io�1Y�W���ly� �1.03�

�T�yno�M���u��1Y�W���ly� �0.21�

 � �

 

 
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�09/21/2021�
Cu�n�y:�EUR�

�T���ing

� �v��B�n�h.

�Alph��1Y�W���ly� �0.00�

�B����1Y�W���ly� �0.95�

�Co�l��ion�1Y�W���ly� �0.99�

�B���Co�l��ion�1Y�W���ly� �0.99�

�Bull�Co�l��ion�1Y�W���ly� �0.99�

�R�Squ��d�1Y�W���ly� �0.99�

�T���ing�Eo�1Y�W���ly�Ann� �2.16�

 � �

 
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�09/20/2021

 
�A�����Allo���ion

�Equi�y� �100.022�%�

�Mon�y�M����� �40.022�%�

 ����of�09/21/2021

 
�S���o�Allo���ion

�B��i��M���i�l�� �16.727�%�

�Communi���ion�� �6.614�%�

�Con�um�,�Cy�li��l� �15.367�%�

�Con�um�,�Non4�y�li��l� �9.383�%�

�Fin�n�i�l� �17.136�%�

�Indu��i�l� �16.8�%�

�T��hnology� �14.305�%�

�U�ili�i��� �3.691�%�

 ����of�09/21/2021

 
�G�o�Allo���ion

�G�m�ny� �89.058�%�

�Uni��d�Kingdom� �10.965�%�

 ����of�09/21/2021

 
�Po�folio�S���i��i�� ����of�09/21/2021

�%�Of�Top�T�n�Holding�� �64.87��Avg�Pi��/E�ning�� �17.85�

�Fund�Tunov�� �4�4��Avg�Pi��/C��h�Flow� �7.71�

�M�di�n�M���C�p�(M)� �73,925.77��Avg�Pi��/S�l��� �1.12�

�Avg�M�����C�p�(mil)� �78,749.89��Avg�Pi��/Boo��R��io� �1.80�

�Avg�Dvd�Yi�ld� �2.38��� ��

 
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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9 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 ก.ค. 

64 

31 ก.ค. 

63 

31 ก.ค. 

62 

31 ก.ค. 

61 

31 ก.ค. 

60 

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

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 15.2553 12.1281 11.9938 12.6805 11.9944 

กองทุนเปดทหารไทย German Equity 25.86% 1.12% -5.42% 5.72% 15.44% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 33.56% 9.09% -16.38% 5.56% 18.34% 

เกณฑมาตรฐาน 2** 26.32% 1.02% -4.81% 5.67% 17.23% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 260 654 794 683 820 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 235 260 654 794 683 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 24 431 715 731 336 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -81 -445 -87 +88 -249 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.41% 0.47% 0.29% 1.25% 2.14% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย German Equity ณ วนัที ่30 กรกฎาคม 2564  

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 เม.ย. 64) (29 ม.ค. 64) (31 ก.ค. 63) (31 ก.ค. 61) (24 ส.ค. 58) 

กองทุนเปดทหารไทย German Equity +2.65% +15.36% +25.86% +6.36% +7.37% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +6.59% +24.78% +33.56% +6.78% +7.66% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** +2.70% +15.72% +26.32% +6.67% +8.36% 

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 งบแสดงฐานะการเงิน 

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย German Equity ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ

ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง

ไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 2 กันยายน 2564 
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 234,935,381.30 265,346,994.39 

เงินฝากธนาคาร 5,562,635.11 16,999,825.63

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 731.62 1,426.22

จากการขายหนวยลงทุน 4,608.60 1,285,849.60

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 - 635,996.00 

รวมสินทรัพย 240,503,356.63 284,270,091.84

หนี้สิน

เจาหน้ี 7

จากการซือ้เงินลงทุน  -  12,242,346.97 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 155,624.12 682,528.41 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 5,281,354.94 10,792,525.87 

คาใชจายคางจาย 5 238,082.83 288,210.47

ภาษีเงินไดคางจาย 109.74 213.93 

เจาหน้ีอ่ืน 5 1.01 - 

หนี้สินอื่น 13,491.88 9,202.62 

รวมหนี้สิน 5,688,664.52 24,015,028.27

สินทรัพยสุทธิ 234,814,692.11 260,255,063.57

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 153,924,606.56 214,586,860.91

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดลุ (214,657,636.22) (191,958,370.05)

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 295,547,721.77 237,626,572.71

สินทรัพยสุทธิ 234,814,692.11 260,255,063.57

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 15.2551 12.1281

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 15,392,460.6566 21,458,686.0913 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สํา หรับปสิ้นสุดวันที่  31 กรกฎาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 7,869.04 25,448.55 

รวมรายได 7,869.04 25,448.55 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 2,562,599.23 4,621,730.72 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 89,810.93 161,976.50 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 256,259.93 462,172.97 

รวมคาใชจาย 2,908,670.09 5,245,880.19

ขาดทุนสุทธิ (2,900,801.05) (5,220,431.64)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 19,848,988.48 (26,885,833.84)

รายการกําไรสุทธิท่ียังไม เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 50,544,703.65 90,883,885.00

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ (14,197,750.54) 18,554,996.00

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 4,875,174.93 (24,904,659.65)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (247,986.05) 155,643.97

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม เกิดขึ้น 60,823,130.47 57,804,031.48

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 57,922,329.42 52,583,599.84

หัก ภาษีเงินได 3 (1,180.36) (3,685.92)

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 57,921,149.06 52,579,913.92

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สํา หรับปสิ้นสุดวันที่  31 กรกฎาคม 25 64

2564 2563

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน 57,921,149.06 52,579,913.92

การเพ่ิมขึ้นของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 152,039,051.16 260,333,655.88 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (235,400,571.68) (706,405,743.66)

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (25,440,371.46) (393,492,173.86)

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 260,255,063.57 653,747,237.43 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 234,814,692.11 260,255,063.57

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

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

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 11,609,041.0354 23,352,613.1497 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (17,675,266.4701) (56,400,756.7798)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 15,392,460.6566 21,458,686.0913 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) * 40,349 234,935,381.30 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 171,5 31,970.22 บาท) 234,935 ,381.30 100.00

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

ใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX

ช่ือหลักทรัพย
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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
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กองทนุเปดทหารไทย German Equity 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย German Equity (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ลานบาท (แบงเปน 

200 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัท

จัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแล

ผลประโยชน 

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 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม

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

บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใช

แนวปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอ

ในปกอน ซึ ่งเดิมจัดทําขึ ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชี

สําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ

การเงินของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยใชราคาซื้อขายครั้งลาสุด 

ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 



21 กองทนุเปิดทหารไทย German Equity 

 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้

หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก

รายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 56,180,306.01 191,491,559.23 

ขายเงินลงทุน 156,985,611.23 627,794,782.28 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 มี

ดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 2,562,599.23  4,621,730.72   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 256,259.93  462,172.97   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 

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

ซื้อเงินตราตางประเทศ 117,267,066.41  344,385,713.00   ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 94,533,181.90  362,508,423.61   ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 220,677,948.02  -  5,281,354.94 

 

 

 

 

 

  บาท 

  2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด     

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย  215,806.61  257,529.79 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย  21,580.66  25,752.98 

เจาหนี้อื่น  1.01  - 
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 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา 303,226,938.00  635,996.00  10,792,525.87 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดย

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใช

ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่

เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ

หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคา

ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่

เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 

-  บาท 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 234,935,381.30 -  -  234,935,381.30 

หนี้สิน       

ตราสารอนุพันธ -  5,281,354.94  -  5,281,354.94 
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 บาท 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 265,346,994.39 -  -  265,346,994.39 

ตราสารอนุพันธ -  635,996.00  -  635,996.00 

หนี้สิน       

ตราสารอนุพันธ -  10,792,525.87  -  10,792,525.87 

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคลองและ

ถูกจัดประเภทอยูในระดับที่ 1 นั้นประกอบดวย กองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศที่มีสภาพ

คลองที่ซื้อขายในตลาดที่จัดต้ังขึ้นอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาที่อางอิงสําหรับเครื่องมือเหลานี้ 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มี

การอางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่ เปนทางเลือกซึ่งไดรับการ

สนับสนุนจากขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวย อนุพันธในตลาดซื้อ

ขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม  

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ

เงินของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  234,935,381.30  234,935,381.30 

เงินฝากธนาคาร 5,474,937.60 -  87,697.51  5,562,635.11 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  731.62  731.62 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  4,608.60  4,608.60 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  155,624.12  155,624.12 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  5,281,354.94  5,281,354.94 

คาใชจายคางจาย -  -  238,082.83  238,082.83 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  109.74  109.74 

เจาหนี้อื่น -  -  1.01  1.01 

หนี้สินอื่น -  -  13,491.88  13,491.88 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  265,346,994.39  265,346,994.39 

เงินฝากธนาคาร 16,981,806.07 -  18,019.56  16,999,825.63 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  1,426.22  1,426.22 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  1,285,849.60  1,285,849.60 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  635,996.00  635,996.00 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  -  12,242,346.97  12,242,346.97 

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  682,528.41  682,528.41 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  10,792,525.87  10,792,525.87 

คาใชจายคางจาย -  -  288,210.47  288,210.47 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  213.93  213.93 

หนี้สินอื่น -  -  9,202.62  9,202.62 
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ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ

ทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ยูโร 

รายการ 2564 2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 6,004,738.18 7,169,699.52 

เงินฝากธนาคาร 2,241.47 486.89 

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน - 330,789.31 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธ เพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

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

หลักทรัพยและกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนเพื่อใหไดรับผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทนของ

ดัชนี DAX 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 
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กองทนุเปดทหารไทย German Equity 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 5,563,366.73 2.37% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 5,563,366.73 2.37% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 100.05% 

 กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 40,349 234,935,381.30 100.05% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 234,935,381.30 100.05% 

 ทรัพยสินอื่น -5,276,644.34 -2.25% 

 หนี้สินอื่น -407,411.58 -0.17% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 234,814,692.11 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 15,392,460.6566 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 15.2551 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย German Equity 

สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  ส.ค.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  ส.ค.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564  ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 2,562.60 1.0687 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 89.81 0.0375 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 256.26 0.1069 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 1.18 0.0005 

คาใชจายอื่น ๆ  ไมมี  ไมมี 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 2,909.85 1.2136 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 สงิหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

 เทากับ 239,793,610.77 บาท 
 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 23.43% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.04% (107,021.28 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัทีต่ัง้แตวนัที ่ 1 สงิหาคม 2563  ถงึวนัที ่ 31 กรกฎาคม  2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 

แตละรายตอคานายหนา

ทั้งหมด 

1 CITIGROUP INC 9,670.66 9.04 

2 CREDIT SUISSE AG 26,116.81 24.40 

3 CREDIT SUISSE SECURITIES 12,121.29 11.33 

4 JP MORGAN 5,114.64 4.78 

5 JP MORGAN SECURITIES LLC 27,597.74 25.79 

5 UOB KAY HIAN SECURITIES 26,400.14 24.66 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 107,021.28 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย German Equity 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต 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 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กองทุนเปดทหารไทย German Equity มีการถือหนวยลงทุนของกลุมบุคคลใดบคุคลหนึ่ง 

จํานวน 1 กลุม โดยถือ 39.61% 

 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 

5 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


