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1 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

วนัท่ี     3 ตุลาคม 2565 

เรียน    ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ. อีสทสปริง (ประเทศไทย)) ขอนําสงรายงาน

ประจํารอบ 1 ป งวดต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 กรกฏาคม 2565 ของกองทุนเปดทหารไทย German Equity มายงั

ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

สถานการณของตลาดหุนยุโรปอางอิงจาก MSCI Europe total net return มีการปรับตัวลงอยางตอเน่ืองในรอบ

บัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนโลกถูกกดดันจากอัตราเงินเฟอท่ีพุงสูงขึ้นท่ัวโลก และมาตรการการข้ึนดอกเบ้ียอยางตอเน่ืองของ

ธนาคารกลางสหรัฐเพ่ือควบคุมอัตราเงินเฟอ สงผลใหธนาคารกลางหลายประเทศท่ัวโลกตองปรับอัตราดอกเบ้ียข้ึนตาม 

สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิม ซ่ึงกดดัน valuation ของหุน ธนาคารกลางยุโรปสงสัญญาณการ

เพ่ิมความเขมงวดของนโยบายทางการเงินโดยทางธนาคารกลางยุโรปไดข้ึนอัตราดอกเบ้ีย Deposit Rate ไวท่ี 0.75% และ

คาดวาจะมีการปรับอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนอีกภายในส้ินปน้ี จากอัตราเงินเฟอท่ียังคงอยูในระดับสูง โดยทาง ECB คาดวา

อัตราเงินเฟอของป 2565 ถึง 2567 จะอยูท่ี 8.1% , 5.5%, 2.3% ตามลําดับ 

ในชวงระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 กรกฏาคม 2565  อัตราผลตอบแทนดัชนี DAX ในสกุลเงินบาท และ ใน

สกุลเงินยูโรปรับลดลงรอยละ 19.36 และลดลงรอยละ 15.41 ตามลําดับ ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย German Equity ให

ผลตอบแทนลดลงรอยละ 15.51 

สุดทายน้ี บลจ. อีสทสปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนใน

กองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 



 

2 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

รายงานการวเิคราะหของบริษัทหลักทรัพยจดัการกองทนุ อีสทสปรงิ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทนุเปดทหารไทย German Equity  
 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

สถานการณของตลาดหุนยุโรปอางอิงจาก MSCI Europe total net return มีการปรับตัวลงอยางตอเน่ือง ในรอบ
บัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนโลกถูกกดดันจากอัตราเงินเฟอท่ีพุงสูงขึ้นท่ัวโลก และมาตรการการข้ึนดอกเบ้ียอยางตอเน่ืองของ

ธนาคารกลางสหรัฐเพ่ือควบคุมอัตราเงินเฟอ สงผลใหธนาคารกลางหลายประเทศท่ัวโลกตองปรับอัตราดอกเบ้ียข้ึนตาม 

สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิม ซ่ึงกดดัน valuation ของหุน ธนาคารกลางยุโรปสงสัญญาณการ

เพ่ิมความเขมงวดของนโยบายทางการเงินโดยทางธนาคารกลางยุโรปไดข้ึนอัตราดอกเบ้ีย  Deposit Rate ไวท่ี 0.75% และ

คาดวาจะมีการปรับอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนอีกภายในส้ินปน้ี จากอัตราเงินเฟอท่ียังคงอยูในระดับสูง โดยทาง ECB คาดวา

อัตราเงินเฟอของป 2565 ถึง 2567 จะอยูท่ี 8.1% , 5.5%, 2.3% ตามลําดับ 

ทาง ECB ประเมินวาอัตราเงินเฟอในปน้ีจะยังคงอยูในระดับสูง โดยอัตราเงินเฟอในเดือนสิงหาคม 2565 ไดพุงสูง

มาอยูท่ี 9.1% จากราคาอาหารและพลังงานท่ีปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการกลับมาเปดตัวของภาคธุรกิจท่ีมากขึ้นสงผลใหมี

ความตองการสินคาสูงขึ้นตาม ในขณะท่ีฝงอุปทานมีสินคาไมเพียงพอ ทําใหเกิดภาวะคอขวดท่ีผลักดันราคาสินคาในตลาด

พุงสูงข้ึน ปจจัยดังกลาวทําใหทางธนาคารยุโรปตองข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือควบคุมเงินเฟอ โดยคาดวาอัตราเงินเฟอจะเริ่ม

ลดลงในชวงปหนา สําหรับภาวะเศรษฐกิจยุโรป คาดวามีแนวโนมชะลอตัวไปจนถึงไตรมาสท่ี 1 ของป 2566 โดยทาง ECB ได

ประเมินวาเศรษฐกิจยุโรปในป 2565 ถึง 2567 จะเติบโตท่ี 3.1%, 0.9% แบะ 1.9% ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทนุรวมเกี่ยวกบัการลงทนุเพื่อเปนทรัพยสินของกองทนุรวม สําหรบัรอบบญัชตีั้งแตตัง้แต

วนัที ่1 สงิหาคม 2564 ถงึ 31 กรกฏาคม 2565 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย German Equity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

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

หุนท้ังหมดท่ีเปนสวนประกอบของดัชนี DAX ในสัดสวนการลงทุนเดียวกับนํ้าหนักของหุนแตละตัวท่ีนํามาคํานวณในดัชนี 

DAX (Fully-Replication) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางผลตอบแทนของกองทุนใหไปในทิศทางเดียวกันหรือใกลเคียงกับดัชนี 

DAX โดยในรอบบัญชี 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย German Equity มีผลตอบแทนรอยละ -15.51 (ดูรายละเอียดใน

ตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

การเปล่ียนแปลงที่เกดิขึน้ในรอบบญัชีทีผ่านมาเมื่อเทียบกบัรอบบญัชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉล่ียในรอบบัญชีพรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรัพยสินอ่ืน (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบนัทกึมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รือลูกหนีแ้หง

สิทธิเรียกรองผดินดัชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนีไ้ด (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

4 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

ขอมูลทั่วไปของกองทนุเปดทหารไทย German Equity 

วัตถุประสงคของโครงการ 
เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองทุนตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือลงทุนใน

หลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 
ช่ือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน db xtrackers 

กองทุนหลักจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก (LUXEMBOURG) 

เปนกองทุน UCITS 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 

วงเงินการลงทุนตางประเทศบางสวน ไมเกิน ลานเหรียญ 

 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี :  

 

การลงทนุในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

 

วัตถุประสงคของการลงทนุในสัญญาซ้ือขายลวงหนา : การลดความเส่ียง (Hedging) 

 
การลงทนุในตราสารทีม่ีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

 

กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนี ช้ีวัด (passive 

management/index tracking) 

โดย บลจ.จะพยายามดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้ีวัด 

(tracking error : “TE”) : 0.00% ตอป 

 

ดัชนชีี้วดั/อางอิง (Benchmark) :  

การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดของกองทุนหลักคือดัชนี DAX ในรูปสกุลเงินยโูร ปรับดวยอัตรา

แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซ่ึงอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให ผูลงทุนทราบลวงหนา

อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนตัวช้ีวัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

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

รวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไมไดจัดทําหรือเปดเผย



 

5 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

ขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปล่ียนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการ

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน db x-trackers 

DAX UCITS ETF (DR) ในอัตราสวนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซ่ึง

กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศลักเซมเบิรก และจัดต้ังตามหลักเกณฑของ UCITS 

(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)ซ่ึ ง เปนกองทุนปร ะ เภ ท Exchange Traded 

Fund ( ETF) ท่ีบริหารและจัดการโดย Deutsche Asset Management S.A.จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเยอรมัน ในรูป
สกุลเงินยโูร 

 

กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ไดท้ังน้ี กองทุนหลักจะไมลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความ

นาเช่ือถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ 

(Unrated Securities) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted securities) 

 

สวนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหน้ีในประเทศท่ีมีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารตํ่ากวา 1 ป 

โดยวัตถุประสงคสํารองไว เพ่ือการดําเนินงาน หรือรอการลงทุน เพ่ือสภาพคลอง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก

ตางประเทศ ท้ังในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธี

อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย German Equity ในกองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) จะอยูในรูป
ของเงินยูโร โดยกองทุนเปดทหารไทย German Equity อาจจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผู

ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุล

ยูโร มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงท่ีเก่ียวของ

กับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรือ

อาจพิจารณาไมปองกันความเส่ียงในกรณีท่ีคาเงินสกุลยูโร มีแนวโนมแข็งคา 

 

รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธรุกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะคํานึงถึงความม่ันคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย

ดังกลาวเปนสําคัญ 

 

อยางไรก็ตาม สําหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง 

(Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพยท่ีไมมีการซ้ือขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวา

ระดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated) ท้ังน้ี 

กองทุนอาจมีไวซ่ึงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัด

อันดับความนาเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 

 



 

6 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ  

เปนไปตามประกาศ 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปน

การท่ัวไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูล

เก่ียวกับ ช่ือเว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแต

วนัท่ี 17 มกราคม 2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

 

เรื่อง 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 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปล่ียนแปลงท่ีอยขูอง บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการ

จัดการ เพ่ือเปล่ียนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมี

ผลต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 

ช้ัน 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 

10500 Thailand 

ช้ัน 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรงุเทพมหานคร 10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, 

Bangkok 10330 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม 

เรือ่ง การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน - แกไขช่ือบริษัทจัดการ และนายทะเบียนหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน - แกไขช่ือบริษัทจัดการ และ

นายทะเบียนหนวยลงทุน ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแตวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

หัวขอ ขอมูลเดิม ขอมูลใหม 

ขอผกูพัน   

1. บริษัทจัดการ  

ช่ือบริษัทจัดการ : 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง 

(ประเทศไทย) จํากัด 

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน 

ช่ือ : 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง 

(ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

ขอมูลของกองทนุรวมที่ลงทนุในหนวยลงทนุของกองทุนรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกินกวารอยละ 20 

ของ NAV 

 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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��DA� � Fund�P�fom�n��4Ri��4T���ing�

B�n�hm��:�DA��INDE� ����of�10/10/2022�
Cu�n�y:�EUR�

�T���ing

� �v��B�n�h.

�Alph��1Y�W���ly� �40.01�

�B����1Y�W���ly� �1.00�

�Co�l��ion�1Y�W���ly� �0.95�

�B���Co�l��ion�1Y�W���ly� �0.78�

�Bull�Co�l��ion�1Y�W���ly� �0.95�

�R�Squ��d�1Y�W���ly� �0.91�

�T���ing�Eo�1Y�W���ly�Ann� �6.28�

 � �

 
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�10/07/2022

 
�A�����Allo���ion

�Equi�y� �99.953�%�

�Mon�y�M����� �0.047�%�

 ����of�10/10/2022

 
�S���o�Allo���ion

�B��i��M���i�l�� �16.707�%�

�Communi���ion�� �5.835�%�

�Con�um�,�Cy�li��l� �14.243�%�

�Con�um�,�Non4�y�li��l� �12.111�%�

�Fin�n�i�l� �16.612�%�

�Fund�� �0.07�%�

�Indu��i�l� �18.464�%�

�T��hnology� �11.823�%�

�U�ili�i��� �4.089�%�

 ����of�10/10/2022

 
�G�o�Allo���ion

�F�n��� �5.204�%�

�G�m�ny� �83.348�%�

�I�l�nd� �0.07�%�

�N��h�l�nd�� �0.976�%�

�Uni��d�Kingdom� �10.355�%�

 ����of�10/10/2022

 
�Po�folio�S���i��i�� ����of�10/10/2022

�%�Of�Top�T�n�Holding�� �59.30��Avg�Pi��/E�ning�� �12.39�

�Fund�Tunov�� �4�4��Avg�Pi��/C��h�Flow� �6.64�

�M�di�n�M���C�p�(M)� �56,615.80��Avg�Pi��/S�l��� �0.82�

�Avg�M�����C�p�(mil)� �62,898.32��Avg�Pi��/Boo��R��io� �1.37�

�Avg�Dvd�Yi�ld� �3.75��� ��

 
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�.

 
Bloomb�g® P�g��4�of�4



 

9 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงินที่สําคญั     

งวดปบญัชีส้ินสุดวนัที ่ 

27 ก.ค. 

65 

30 ก.ค. 

64 

31 ก.ค. 

63 

31 ก.ค. 

62 

31 ก.ค. 

61 

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

มูลคาหนวยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หนวย) 12.9071 15.2553 12.1281 11.9938 12.6805 

กองทุนเปดทหารไทย German Equity -15.51% 25.86% 1.12% -5.42% 5.72% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -19.36% 33.56% 9.09% -16.38% 5.56% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -15.41% 26.32% 1.02% -4.81% 5.67% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 235 260 654 794 683 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ลานบาท) 160 235 260 654 794 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ียระหวางงวดป (ลานบาท) 205 24 431 715 731 

มูลคาซ้ือขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -41 -81 -445 -87 +88 

อัตราขายคืนเฉล่ียระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.20% 0.41% 0.47% 0.29% 1.25% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปล่ียนออกตอมูลคา

ทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

 

 
 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย German Equity ณ วนัที ่27 กรกฎาคม 2565   

 

 ยอนหลัง 

 3 เดือน  

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป  (29 เม.ย. 65) (31 ม.ค. 65) (30 ก.ค. 64) (31 ก.ค. 62) (24 ส.ค. 58) 

กองทุนเปดทหารไทย German Equity -6.49% -14.51% -15.51% +2.48% +3.75% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -3.64% -14.63% -19.36% +5.58% +3.30% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -6.61% -14.90% -15.41% +2.61% +4.59% 

Note**      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี Deutsche Boerse AG German Stock (DAX) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท  

 ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

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

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง

ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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12 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 

 

รายงานของผูสอบบญัชีรบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย German Equity 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย German Equity (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน 

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลง

สินทรัพยสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรปุนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย German Equity ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 

2565 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรใน

สาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความ

รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตาม

ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบ

การเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเช่ือวา

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอ่ืน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงาน

ของผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเช่ือม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ี

มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ี

ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจา

ตองส่ือสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชี

สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหาร

พิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผย

เรือ่งท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแต

ผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซ่ึงรวมค วามเ ห็นข องขาพเจาอยูดวย ความเ ชื่อ ม่ันอยางสมเหตุสมผ ลคือความเ ช่ือ ม่ันในระดับ สูง แต

ไ ม ไ ด เ ปน กา ร รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและ

ถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ

รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลาน้ัน และ

ไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไม

พบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละ

เวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซ่ึงจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุ

ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอ

สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยให

ขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจา
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จะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของ

ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบ

ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
 

(นางสาวชมภูนุช แซแต) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2565 
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 161,948,003.14 234,935,381.30 

เงินฝากธนาคาร 5,596,849.50 5,562,635.11

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 951.10 731.62

จากการขายหนวยลงทุน 14,729.73 4,608.60

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 102,120.75 - 

รวมสินทรัพย 167,662,654.22 240,503,356.63

หน้ีสิน 7

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 271,529.47 155,624.12 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 2,972,118.95 5,281,354.94 

คาใชจายคางจาย 5 161,369.02 238,082.83

ภาษีเงินไดคางจาย 142.67 109.74 

เจาหน้ีอ่ืน 5 20.31 1.01 

หน้ีสินอ่ืน 9,599.99 13,491.88 

รวมหน้ีสิน 3,414,780.41 5,688,664.52

สินทรัพยสุทธิ 164,247,873.81 234,814,692.11

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุน 124,297,021.78 153,924,606.56

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดลุ (226,267,876.19) (214,657,636.22)

กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน 266,218,728.22 295,547,721.77

สินทรัพยสุทธิ 164,247,873.81 234,814,692.11

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 13.2141 15.2551

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 12,429,702.1784 15,392,460.6566 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 7,217.08 7,869.04 

รายไดอ่ืน 245.71 - 

รวมรายได 7,462.79 7,869.04 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 2,184,829.00 2,562,599.23 

คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน 76,571.08 89,810.93 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 218,482.82 256,259.93 

รวมคาใชจาย 2,479,882.90 2,908,670.09

ขาดทุนสุทธิ (2,472,420.11) (2,900,801.05)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 11,381,136.26 19,848,988.48

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (51,070,807.55) 50,544,703.65

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 10,668,905.66 (14,197,750.54)

รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 2,411,356.74 4,875,174.93

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (246,081.98) (247,986.05)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (26,855,490.87) 60,823,130.47

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (29,327,910.98) 57,922,329.42

หัก ภาษีเงินได 3 (1,082.57) (1,180.36)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (29,328,993.55) 57,921,149.06

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 25 65

2565 2564

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน (29,328,993.55) 57,921,149.06

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 52,447,854.46 152,039,051.16 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (93,685,679.21) (235,400,571.68)

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (70,566,818.30) (25,440,371.46)

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

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 164,247,873.81 234,814,692.11

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

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

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 3,555,952.1730 11,609,041.0354 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (6,518,710.6512) (17,675,266.4701)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 12,429,702.1784 15,392,460.6566 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 65

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) * 33,799 161,948,003.14 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 149,615 ,399.61 บาท) 161,948,003.14 100.00

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

ใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX

ช่ือหลักทรัพย

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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กองทนุเปดทหารไทย German Equity 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2565 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย German Equity (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ลาน

บาท (แบงเปน 200 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสท

สปริง (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน (เดิม บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน จนถึงวันที่ 10 

กรกฎาคม 2565) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซ่ึงไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยมีนโยบายเนนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF 

(DR) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก บริหารและจัดการโดย Deutsche Asset Management S.A. โดยเฉลี่ย

ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีกองทุนอาจเขาทําสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชี

ไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซ่ึงการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไป

ตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับ
ภาษาไทย กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรปุนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยใชราคาซื้อขายครั้ง

ลาสุด ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
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การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไร

หรอืขาดทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ี

เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน และสัญญาอนุพันธ ณ 

วันท่ีเกิดรายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันส้ินป กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธท่ียังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ 
ณ วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมใน

ลูกหน้ีหรือเจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก

รายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณ

การทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ือขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

ซ้ือเงินลงทุน 32,760,527.11 56,180,306.01 

ขายเงินลงทุน 66,058,233.98 156,985,611.23 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถือหุนและ/หรือ

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

และ 2564 มีดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 2,086,139.59  2,562,599.23  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 208,613.89  256,259.93 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 98,689.41  -  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 9,868.93  -  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)  

ซ้ือเงินตราตางประเทศ 100,745,478.00  117,267,066.41  ตามท่ีระบุในสญัญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 103,738,508.65  94,533,181.90   ตามท่ีระบุในสัญญา 

 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

 

 

 

  บาท 

  2565  2564 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย  47,581.21  215,806.61 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย  4,758.13  21,580.66 

เจาหน้ีอ่ืน  -  1.01 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย  98,689.41  - 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย  9,868.93  - 

เจาหน้ีอ่ืน  20.31  - 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)     

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ  1,393,297.74  - 
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6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2565 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สญัญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 147,557,755.65  102,120.75  2,972,118.95 

 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สญัญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

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

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหน้ีสินใหผู อื่น 

โดยรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา 

กองทุนใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนว

ปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพ

คลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอง

ได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใช
ขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับท่ี 1) 

- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซ่ึงไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับท่ี 3) 

 

 

 

 บาท 
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 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 161,948,003.14  -  -  161,948,003.14 

ตราสารอนุพันธ -  102,120.75  -  102,120.75 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  2,972,118.95  -  2,972,118.95 

 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

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

หน้ีสิน       

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

 

เงินลงทุนตางๆ ซ่ึงมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคลองและถูกจัด

ประเภทอยูในระดับท่ี 1 น้ันประกอบดวยกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนท่ีมีสภาพคลองท่ีซ้ือขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้น

อยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาท่ีอางอิงสําหรับเครื่องมือเหลาน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาด

ท่ีมีการอางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซ่ึงไดรับการ

สนับสนุนจากขอมูลท่ีสังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับท่ี 2 เครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีประกอบดวยอนุพันธในตลาดซ้ือ

ขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม  

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

 

ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซ่ึงประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  161,948,003.14  161,948,003.14 

เงินฝากธนาคาร 5,273,560.39  -  323,289.11  5,596,849.50 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  951.10  951.10 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  14,729.73  14,729.73 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  102,120.75  102,120.75 

 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืน 

หนวยลงทุน -  -  271,529.47  271,529.47 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  2,972,118.95  2,972,118.95 

คาใชจายคางจาย -  -  161,369.02  161,369.02 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  142.67  142.67 

เจาหน้ีอ่ืน -  -  20.31  20.31 

หน้ีสินอ่ืน -  -  9,599.99  9,599.99 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

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

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

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  731.62  731.62 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  4,608.60  4,608.60 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

หน้ีสินทางการเงิน 

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืน 

หนวยลงทุน -  -  155,624.12  155,624.12 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  5,281,354.94  5,281,354.94 

คาใชจายคางจาย -  -  238,082.83  238,082.83 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  109.74  109.74 

เจาหน้ีอ่ืน -  -  1.01  1.01 

หน้ีสินอ่ืน -  -  13,491.88  13,491.88 

ความเส่ียงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู สัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวใน
เครื่องมือทางการเงินเน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดใน

ระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 ยโูร 

รายการ 2565 2564 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 4,339,791.60 6,004,738.18 

เงินฝากธนาคาร 8,663.32 2,241.47 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธ เพื ่อคุ มครองความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเง ินตรา

ตางประเทศ (ดูหมายเหตุ 6) 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน

ดังกลาวขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ

ดังกลาวอาจมีผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ

ประเภทของธุรกิจของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําให

ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได 
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การบริหารความเสี่ยง 

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

ของหลักทรัพย และกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนเพื่อใหไดร ับผลตอบแทนใกลเค ียงกับ

ผลตอบแทนของดัชนี DAX 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 26 สงิหาคม 2565 
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 กองทนุเปดทหารไทย German Equity 

 ขอมูลรายละเอียดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2565 
 จํานวนเงินตนและ มูลคาตาม % of NAV 

 จํานวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 5,597,800.60 3.41% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 5,597,800.60 3.41% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 
 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.60% 
 db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 33,799 161,948,003.14 98.60% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 161,948,003.14 98.60% 
 ทรัพยสินอ่ืน -2,853,052.47 -1.74% 

 หน้ีสินอ่ืน -444,877.46 -0.27% 

 มูลคาทรัพยสนิสทุธ ิ 164,247,873.81 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 12,429,702.1784 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 13.2141 
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คาใชจายที่เรียกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย German Equity 

สาํหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 สงิหาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

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

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 2565  ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

  หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 2,184.83 1.0700 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 76.57 0.0375 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 218.48 0.1070 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี   ไมมี  

คาโฆษณา  ไมมี   ไมมี  

คาภาษีเงินได 1.08 0.0005 

คาใชจายอ่ืน ๆ   ไมมี   ไมมี  

รวมคาใชจายทัง้หมด1 2,480.96 1.2150 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย 

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉล่ียรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565  

 เทากับ 204,189,627.36 บาท 
 

อัตราสวนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 16.04% 

 

คาใชจายในการซ้ือขายหลกัทรัพย  (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสินสทุธิ) = 0.02 (50,346.86 บาท) 
 

 

ตารางแสดงคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย ตัง้แตวนัทีต่ั้งแตวนัที่ 1 สงิหาคม 2564  ถงึวนัที ่ 31 กรกฎาคม  2565 

ลําดับ ช่ือบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

 (บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 
แตละรายตอคานายหนา

ท้ังหมด 

1  JP MORGAN SECURITIES LLC 47,870.46  95.08  

2 UOB KAY HIAN SECURITIES 2,476.40 4.92 

  รวมคานายหนาทัง้หมด 50,346.86  100.00 
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รายงานรายชื่อบคุคลทีเ่กี่ยวของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทุนเปดทหารไทย German Equity 

สําหรับรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 สงิหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 

ลาํดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรอืท่ี 

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของ 

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

 

 

รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วันที ่ 31 กรกฎาคม 2565 

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 กองทุนเปดทหารไทย Gernam Equity มีการถือหนวยลงทุนของกลุมบุคคลใดบุคคล

หน่ึง จํานวน 1 กลุม โดยถือ 42.44% 
 
 

รายชื่อผูจัดการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธิ 

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลล ีศริิสมบัติยืนยง 

5 นายสมิทธ ศักด์ิกําจร 

6 นางสาวเชาวนี แกวมณีเอ่ียม 

7 นางสาวธรีนุช ธรรมภิมุขวัฒนา 

8 นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล 

9 นางสาววิภาสริิ เกษมศขุ 

10 นางรัชนิภา พรรคพานิช 

11 นายฤทธิพร สงเสริมสวัสด์ิ 

12 นายวสวัตต์ิ จิรวิชญ 

13 นายวิศิษฐ ช่ืนรัตนกุล 

14 นายวีรชัย จันเปง 

15 นายศตนนท ทัน 

16 นายสิทธ ิธรีกุลชน 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่ใชบริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 บริษัทที่ใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


