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วนัท่ี    4 ตุลาคม  2562 
เรียน    ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 1 ป งวดต้ังแตวันท่ี  
1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562  ของกองทุนเปดทหารไทย German Equity มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ภาพรวมตลาดหุนเยอรมันใน 1 ปท่ีผานมาปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง โดยหุนกลุม Consumer discretionary 
ใหผลตอบแทนเปนบวกมากท่ีสุดของดัชนี โดย หุน Adidas ในผลตอบแทน +54.1% ซ่ึงอยู ในกลุม Consumer 
discretionary หุน Adidas คิดเปน market capitalization คิดเปน 4.53% ของดัชนี DAX สวนหุนท่ีปรับตัวลดลงสูงใน
ดัชนีไดแก หุน Covestro ปรับตัวลดลง 49.7% ซ่ึงอยูในกลุม Materials โดยปจจัยหลักมาจากภาวะซบเซาของธุรกิจ 
petrochemical และคาการกล่ันท่ีลดลงตลอดท้ังป 2562 ในการประชุม วันท่ี 12 กันยายน 2562 ธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) มีมติปรับลดอัตราดอกเบ้ีย Deposit Facility Rate ลงรอยละ-0.10 เปนรอยละ -0.5% ตามท่ีตลาดคาด และคง
อัตราดอกเบ้ีย Main Refinancing Rate รอยละ 0.0 และอัตราดอกเบ้ีย Marginal Lending Rate ท่ีรอยละ 0.25  โดยระบุ
วาอัตราดอกเบ้ียจะคงอยูท่ีระดับน้ีหรือตํ่ากวาจนกวาเงินเฟอจะเรงตัวเขาสูเปาหมายท่ีรอยละ 2  

ในชวงระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562  อัตราผลตอบแทนดัชนี DAX ในสกุลเงินยูโร และใน
สกุลเงินบาทปรับลดลงรอยละ 4.81 และ 16.38 ตามลําดับ คาเงินยูโรออนคารอยละ 11.57 จาก 38.7455 เปน 34.264  
ณ  ส้ินเดือน กรกฎาคม 2562 ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย German Equity ใหผลตอบแทนลดลงรอยละ 5.42  

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
 



2 กองทุนเปดทหารไทย German Equity 

 

รายงานการวเิคราะหของบริษัทหลักทรัพยจดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั ในฐานะบริษทัจัดการ 

กองทนุเปดทหารไทย German Equity  
 
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ภาพรวมตลาดหุนเยอรมันใน 1 ปท่ีผานมาปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง โดยหุนกลุม Consumer discretionary 
ใหผลตอบแทนเปนบวกมากท่ีสุดของดัชนี โดย หุน Adidas ในผลตอบแทน +54.1% ซ่ึงอยู ในกลุม Consumer 
discretionary หุน Adidas คิดเปน market capitalization คิดเปน 4.53% ของดัชนี DAX สวนหุนท่ีปรับตัวลดลงสูงใน
ดัชนีไดแก หุน Covestro  ปรับตัวลดลง 49.7% ซ่ึงอยูในกลุม Materials โดยปจจัยหลักมาจากภาวะซบเซาของธุรกิจ 
petrochemical และคาการกล่ันท่ีลดลงตลอดท้ังป 2562 

ในการประชุม วันท่ี 12 กันยายน 2562 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับลดอัตราดอกเบ้ีย Deposit Facility 
Rate ลงรอยละ-0.10 เปนรอยละ -0.5% ตามท่ีตลาดคาด และคงอัตราดอกเบ้ีย Main Refinancing Rate รอยละ 0.0 และ
อัตราดอกเบ้ีย Marginal Lending Rate ท่ีรอยละ 0.25  โดยระบุวาอัตราดอกเบ้ียจะคงอยูท่ีระดับน้ีหรือตํ่ากวาจนกวาเงิน
เฟอจะเรงตัวเขาสูเปาหมายท่ีรอยละ 2 ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปจากการประชุมรอบกอนท่ีระบุวาอัตราดอกเบ้ียจะยังไมปรับเพ่ิมข้ึน 
จนกวาจะถึงกลางป 2020 เปนอยางนอย นอกจากน้ี ECB ไดประกาศจะกลับมาใชมาตรการเขาซ้ือสินทรัพยหรือทํา QE อีก
คร้ัง โดยจะเขาซ้ือท่ีอัตรา 2 หม่ืนลานยูโรตอเดือนนับต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 โดยยังไมกําหนดเวลาส้ินสุดของ
มาตรการท่ีชัดเจน แตระบุเพียงวาจะเขาซ้ือจนกวาคาดการณเงินเฟอจะกลับเขาสูเปาหมายท่ีรอยละ 2 ซ่ึงเปนจุดเดียวกับท่ี
อัตราดอกเบ้ียจะสามารถปรับเพ่ิมขึ้นได และระบุวาจะยังคงทําการซ้ือคืนพันธบัตรท่ีครบกําหนดอายุ (Reinvestment) ตอ 
ไปจนกวาจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียเปนอยางนอยเพ่ือหนุนสภาพคลองในระบบ 

นาย Mario Draghi ประธาน ECB กลาววาเศรษฐกิจของกลุมสงสัญญาณออนแอลงกวาท่ีเคยคาดไวกอนหนาน้ี 
จากผลกระทบของการคาโลกท่ีชะลอลงมากเปนสําคัญ โดยในการประชุมรอบน้ี ECB ไดปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ 
ป 2562 น้ีลง 0.1 ppt เปนรอยละ 1.1 และของป 2563 ลง 0.2 ppt เปนรอยละ 1.2 และปรับลดประมาณการเงินเฟอปน้ีลง 
0.1 ppt เปนรอยละ 1.2 และของป 2563 ลง -0.4 ppt เปนรอยละ 1.0 ซ่ึงการปรับลดดังกลาวเปนปจจัยสนับสนุนให ECB 
ออกมาตรการผอนคลายทางการเงินเพ่ิมเติมในครั้งน้ี นอกจากน้ี นาย Draghi ระบุวาประเทศตางในกลุมควรท่ีจะผอน
คลายนโยบายการคลังของตนดวย ท้ังการลดภาษีและเพ่ิมการใชจายภาครัฐเพ่ือเปนอีกแรงหนุนท่ีจะพยุงไมใหเศรษฐกิจ
ของกลุมเขาสูภาวะวิกฤต โดยนาย Draghi ระบุนโยบายการคลังจะตองกลับมาเปนเครื่องมือกระตุนเศรษฐกิจหลักจากคํา
กลาวของนาย Draghi สะทอนไดวาผลดีจากการใชนโยบายการเงินท่ีผอนคลายเร่ิมมีจํากัดแลว โดยประสิทธิผลของการ
สงผานของเครื่องมือทางการเงินสูระบบเศรษฐกิจจริงเริ่มมีลดลง ขณะท่ีเคร่ืองมือทางการเงินท่ี ECB สามารถใชไดก็เร่ิมพบ
กับขอจํากัด 

ในขณะท่ีตัวเลข Eurozone unemployment อยู ท่ีรอยละ 7.7 ในป 2562 ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีตํ่าท่ีสุดต้ังแตเ กิด 
Financial crisis ในขณะท่ีภาคการผลิตดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือรวม ( Market Eurozone Composite PMI)  ยุโรปมี
ทิศทางปรับตัวลดลงเชนเดียวกันมาอยูท่ีระดับจาก 50.5 ในเดือนมกราคมมาอยูท่ี 47.0 ในเดือนกรกฎาคม โดยตัวเลข
ดังกลาวสะทอนภาพรวมเศรษฐกิจยูโรโซนอาจเขาสูภาวะถดถอยปจจัยท่ีตองติดตามภาวะเศรษฐกิจเยอรมันและยุโรปอาทิ
ความตึงเครียดระหวางอิตาลีกับ EU ก็จะยังมีอยูตอเน่ืองจากปญหาทางการเมืองของรัฐบาลอิตาลีท่ีไดประกาศยุบสภาทํา
ใหภาวะการบริหารประเทศและขอตกลงกับ EU อาจหยุดชะงักซ่ึงสงผลตอฐานะการคลังของอิตาลีและ EU ท่ีอาจจะตองออก
มาตรการเพ่ิมเติม 

 
 
 
 



3 กองทุนเปดทหารไทย German Equity 

 

ความเห็นของบริษัทจดัการกองทนุรวมเกี่ยวกบัการลงทนุเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทนุรวม สําหรบัรอบบญัชีตั้งแตวนัที ่
1 สงิหาคม 2561 ถงึ 31 กรกฎาคม 2562 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย German Equity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) โดยกองทุนดังกลาว มุงเนน
ลงทุนในหุนท้ังหมดท่ีเปนสวนประกอบของดัชนี DAX ในสัดสวนการลงทุนเดียวกับนาหนักของหุนแตละตัวท่ีนํามาคํานวณใน
ดัชนี DAX (Fully-Replication) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางผลตอบแทนของกองทุนใหไปในทิศทางเดียวกันหรือใกลเคียง
กับดัชนี DAX โดยในรอบบัญชี 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย German Equity มีผลตอบแทนลดลงรอยละ 5.42  (ดู
รายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 
การเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ในรอบบัญชทีี่ผานมาเมื่อเทียบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 
 
รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉล่ียในรอบบญัชีพรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 
 
ขอมูลการดาํเนนิการรับชําระหนีด้วยทรัพยสินอ่ืน (ถามี) 
 ไมมี 
 
ขอมูลการบนัทกึมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนีแ้หง
สิทธิเรียกรองผดินดัชาํระหนี้หรือมีพฤตกิารณวาจะไมสามารถชําระหนีไ้ด (ถามี) 
 ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทุนเปดทหารไทย German Equity 

 

ขอมูลทั่วไปของกองทนุเปดทหารไทย German Equity 
 
วัตถุประสงคของโครงการ 
เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุนตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือลงทุนใน
หลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
 
ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 
 
ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 
ช่ือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน db xtrackers 
กองทุนหลักจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก (LUXEMBOURG) 
 
ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 
 
นโยบายการกูยมื (ถามี) :  
 
การลงทนุในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 
 
วตัถปุระสงคของการลงทนุในสัญญาซ้ือขายลวงหนา : การลดความเส่ียง (Hedging) 
 
การลงทนุในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 
 
กลยทุธการบริหารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนี ช้ีวัด (passive 
management/index tracking) 
 
ดัชนชีี้วดั/อางอิง (Benchmark) :  
การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดของกองทุนหลักคือดัชนี DAX ในรูปสกุลเงินยูโร ปรับดวยอัตรา
แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซ่ึงอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให ผูลงทุนทราบลวงหนา
อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนตัวช้ีวัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวช้ีวดั และเหตุผลในการเปล่ียนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลง
ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และ/หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไมไดจัดทําหรือเปดเผย
ขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปล่ียนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการ
ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
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ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
 
รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 
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)ซ่ึงเปนกองทุนประเภท Exchange Traded 
Fund ( ETF) ท่ีบริหารและจัดการโดย Deutsche Asset Management S.A.จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเยอรมัน ในรูป
สกุลเงินยโูร 
 
กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการ
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 หรือการหาดอกผลโดย
วธิีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย German Equity ในกองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) จะอยูในรูป
ของเงินยโูร โดยกองทุนเปดทหารไทย German Equity อาจจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผู
ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุล
ยโูร มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงท่ีเก่ียวของ
กับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางสวน 
อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเส่ียงในกรณีท่ีคาเงิน
สกุลยูโร 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) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือตํ่า
กวาระดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated) 
ท้ังน้ี กองทุนอาจมีไวซ่ึงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับ
การจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 
 



6 กองทุนเปดทหารไทย German Equity 

 

รายละเอียดการลงทนุในตางประเทศ  
เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกิน
วงเงินท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
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ขอมูลของกองทนุรวมที่ลงทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 
ของ NAV 
 
โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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ผลการดําเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิที่สําคญั   

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ก.ค. 62 31 ก.ค. 61 31 ก.ค. 60 29 ก.ค. 59** 

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

มูลคาหนวยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หนวย) 11.9938 12.6805 11.9944 10.3902 

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

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

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

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 794 683 820 478 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ลานบาท) 654 794 683 820 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ียระหวางงวดป (ลานบาท) 715 731 336 685 

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

อัตราขายคืนเฉล่ียระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.29% 1.25% 2.14% 1.74% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปล่ียนออกตอมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย    

** จาก 24 ส.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 59     
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ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย German Equity ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2562  

 

 ยอนหลัง 
 3 เดือน  

ยอนหลัง 
 6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ยอนหลัง  
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง
กองทุน 

รอยละตอป  (30 เม.ย. 62) (31 ม.ค. 62) (31 ก.ค. 61) (29 ก.ค. 59) (24 ส.ค. 58) 

กองทุนเปดทหารไทย German Equity -1.61% +8.45% -5.42% +4.89% +4.72% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -5.43% +4.14% -16.38% +1.46% +1.59% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -1.26% +9.09% -4.81% +5.64% +6.12% 

Note*** 
     

เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี Deutsche Boerse AG German Stock ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ี 
 คํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี Deutsche Boerse AG German Stock สกุลเงินยูโร    

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ทั้งน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึง 
 ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย German Equity 

ความเหน็ 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย German Equity (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดวย งบดุล และ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ 

งบกระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมาย

เหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสาํคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย German Equity ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความ

รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตาม

ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที ่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เ กี่ยวของกับการ

ตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ขอมูลอ่ืน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน 

และรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีใน

รายงานของผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเช่ือม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ี

มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูล

ท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจา

ตองส่ือสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรบัผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ี

ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวน

แตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการ

รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบ

วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน 
และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ี
ไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวน
การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซ่ึงจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจ
เปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจา
ไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยให
ขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบ
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บัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการ
ดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาได

พบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2562
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบดุล

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 62

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 715,677,343.85 บาท

ในป 2562 และ 763,898,467.42 บาท ในป 2561 3, 8, 10 637,652,166.28 780,161,349.31 

เงินฝากธนาคาร 6, 10 4,601,634.39 18,663,280.06

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 5,602.71 6,739.71

จากการขายหนวยลงทุน 15,049.54 103,646.57

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 9, 10 14,748,129.78 1,151,430.15 

รวมสินทรัพย 657,022,582.70 800,086,445.80

หน้ีสิน

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 2,563,265.80 865,623.51 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 7, 9, 10 - 4,627,479.48 

คาใชจายคางจาย 7 672,836.29 776,830.10 

หน้ีสินอ่ืน 39,243.18 43,584.45 

รวมหน้ีสิน 3,275,345.27 6,313,517.54

สินทรัพยสุทธิ 653,747,237.43 793,772,928.26

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 545,068,297.21 625,977,129.15

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดุล (76,367,718.57) (66,599,663.53)

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 185,046,658.79 234,395,462.64

สินทรัพยสุทธิ 653,747,237.43 793,772,928.26

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 11.9938 12.6805

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 54,506,829.7214 62,597,712.9153 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 25 62

หมายเหตุ 2562 2561

รายไดจากการลงทุน 3

รายไดดอกเบ้ีย 53,226.28 145,283.19 

รวมรายได 53,226.28 145,283.19 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5, 7 7,645,137.87 7,826,605.60 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 267,937.13 274,296.77 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 764,513.72 782,660.59 

รวมคาใชจาย 8,677,588.72 8,883,562.96

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (8,624,362.44) (8,738,279.77)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (46,383,506.48) 70,682,993.48

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (94,288,059.46) 9,592,478.88

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 81,939,898.00 7,591,166.05

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 9, 10 18,224,179.11 993,017.91

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (216,952.58) 1,501,691.70

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไมเกิดขึ้น (40,724,441.41) 90,361,348.02

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (49,348,803.85) 81,623,068.25

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 25 62

2562 2561

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน (8,624,362.44) (8,738,279.77)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (46,383,506.48) 70,682,993.48

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (94,288,059.46) 9,592,478.88

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 81,939,898.00 7,591,166.05

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 18,224,179.11 993,017.91

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (216,952.58) 1,501,691.70

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (49,348,803.85) 81,623,068.25

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 395,602,919.72 1,986,806,171.24 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (486,279,806.70) (1,957,942,927.57)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (90,676,886.98) 28,863,243.67

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (140,025,690.83) 110,486,311.92

สินทรัพยสุทธิตนป 793,772,928.26 683,286,616.34 

สินทรัพยสุทธิปลายป 653,747,237.43 793,772,928.26

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 62,597,712.9153 56,967,024.9364 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 33,673,783.3598 159,392,660.1091 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (41,764,666.5537) (153,761,972.1302)

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

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 25 62

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (49,348,803.85) 81,623,068.25

ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

การซือ้เงินลงทุน (305,894,509.69) (1,475,267,913.62)

การขายเงินลงทุน 307,732,126.78 1,458,989,543.25 

การลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 1,137.00 6,456.06

การลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน 88,597.03 26,816,526.64

การลดลงในเจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - (58,564,250.68)

การเพ่ิมขึ้นในเจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 1,697,642.29 861,274.07

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย (103,993.81) 284,300.63

การลดลงในเจาหน้ีอื่น - (112,500.00)

การลดลงในหน้ีสินอ่ืน (4,341.27) (88,918.45)

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 46,383,506.48 (70,682,993.48)

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 94,288,059.46 (9,592,478.88)

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ (18,224,179.11) (993,017.91)

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 2.06 123.91

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 76,615,243.37 (46,720,780.21)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 395,602,919.72 1,986,806,171.24 

การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในระหวางป (486,279,806.70) (1,957,942,927.57)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (90,676,886.98) 28,863,243.67

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (14,061,643.61) (17,857,536.54)

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 18,663,280.06 36,520,940.51 

กระทบรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินฝากธนาคาร (2.06) (123.91)

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

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 62

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

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

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

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

ใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX

ช่ือหลักทรัพย

กองทุนเปดทหารไทย German Equity

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 61

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) * 160,894 780,161,349.31 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 763,898,467.42 บาท) 780,161,349.31 100.00

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

ใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX

ช่ือหลักทรัพย
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กองทุนเปดทหารไทย German Equity

ข อมูลทางการเงินที่สําคัญ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 กรกฎาคม 25 62

2562 2561 2560 2559 ****

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)

มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก - - - 10.0000 

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 12.6805 11.9944 10.3895 - 

รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

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

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเ่กิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (0.6226) 0.6529 1.9499 0.1828

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

กําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ** 1.0998 0.0701 0.9596 0.1386

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

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

รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน (0.6867) 0.6861 1.6049 0.3895

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 11.9938 12.6805 11.9944 10.3895 

อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉลี่ยระหวางป (%) (6.91) 11.16 15.20 14.85

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมที่สําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท) 653,747 793,773 683,287 820,265 

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 1.21 1.21 1.21 1.14

อัตราสวนของขาดทุนจากการลงทุนสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

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

อัตราสวนของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉลี่ยระหวางป (%) *** 85.88 401.15 624.41 703.76

ขอมูลเพ่ิมเติม

* คํานวณจากจํานวนหนวยที่จําหนายแลวถัวเฉลี่ยระหวางป

** ขอมูลตอหนวยที่รายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่กิดขึ้น

ในระหวางปเนื่องจากชวงเวลาของรายการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป

*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตองเปนรายการซ้ือหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง

ซ่ึงไมรวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน

**** ขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับงวด 2559 ไมสามารถเปรียบเทียบกับปอื่นๆ ได เน่ืองจากมีรอบระยะเวลาบัญชีสั้นกวาหนึ่งป

บาท
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กองทนุเปดทหารไทย German Equity 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สําหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2562 

1. ลักษณะของกองทุนเปดทหารไทย German Equity 

กองทุนเปดทหารไทย German Equity (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 24 สงิหาคม 2558 มีจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ลานบาท (แบงเปน 200 ลาน
หนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปน
ผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน ของกองทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซึง่ไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยมีนโยบายเนนการลงทุน
ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก บริหารและจัดการโดย Deutsche Asset Management S.A. โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีกองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบ
การเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชีสําหรับ
กิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซ่ึงการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม 

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับการ
เปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไม
มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกองทุน 
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2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชในอนาคต 

ในระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และ
ฉบับใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
การใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมีดังน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาใชเปนคร้ังแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 22 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศและส่ิงตอบแทนรับ
หรือจายลวงหนา 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 5 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 โดยหลักการสําคัญของมาตรฐานดังกลาวสรุปได
ดังน้ี 

มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หนวยงานตางประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19 การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคา
เคร่ืองมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของเคร่ืองมือทาง
การเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับ
วิธีการคํานวณการดอยคาของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
และหลักการเก่ียวกับการบัญชีปองกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทาง
การเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมน้ีมีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิก 
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ฝายบริหารของกองทุนอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับดังกลาว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 สัญญาเชา ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชทีี่สาํคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน
ประกอบดวยรายจายซ้ือเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงเงินลงทุนน้ัน 

- เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซ้ือขายคร้ังลาสุดของ
วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ 
วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน
เงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน และสัญญาอนุพันธ ณ วันท่ีเกิด
รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธท่ียังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธคง
คาง ณ วนัสิน้ปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมใน
ลูกหน้ีหรือเจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธในงบดุล 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  
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การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

4. กําไรสะสมตนป 
 บาท 

 2562  2561 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 24 ส.ค. 58) (20,225,501.08)  (11,487,221.31) 
รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม  

(เร่ิมสะสม 24 ส.ค. 58) 172,321,438.62  101,638,445.14 
รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม  

(เร่ิมสะสม 24 ส.ค. 58) 16,262,881.89  6,670,403.01 
กําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธสะสม  

(เร่ิมสะสม 24 ส.ค. 58) 68,197,570.95  60,606,404.90 
ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธสะสม  

(เร่ิมสะสม 24 ส.ค. 58) (3,476,049.33)  (4,469,067.24) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศสะสม  

(เร่ิมสะสม 24 ส.ค. 58) 1,315,121.59  (186,570.11) 

กําไรสะสมตนป 234,395,462.64  152,772,394.39 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน  

คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 2.140 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.107 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.214 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2562 2561  2562 2561 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 4,601,634.39  18,663,280.06  0.37  0.37, 0.62 
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7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 มี
ดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2562  2561  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จาํกัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 7,645,137.87   7,826,605.60 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 764,513.72   782,660.59 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน 

ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)    

ซ้ือเงินตราตางประเทศ 1,098,926,783.47   514,186,091.25 ตามท่ีระบุในสญัญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 1,044,678,750.00   636,777,890.00    ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

8. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

กองทุนไดซ้ือขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยไมรวมเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 
613.63 ลานบาท (ป 2561: จํานวนเงิน 2,934.26 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 85.88 (ป 2561: รอยละ 401.15) ตอ
มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

9. ตราสารอนุพันธ 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวน 18.33 ลานยูโร เพ่ือแลก
กับเงินจาํนวน 644.92 ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวน 19.23 ลานยูโร เพ่ือแลก
กับเงินจาํนวน 749.42 ลานบาท 

  บาท 

  2562  2561 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด     

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย  609,882.38   704,146.04 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย  60,988.22   70,414.63 

ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)     

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ  -  114,241.20 
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10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือ
การคา 

มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินของกองทุน ณ วันท่ีในงบการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ัง
สินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาท่ีซ้ือขายกันใน
ตลาด ดังน้ันกองทุนเช่ือวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจาก
มูลคายุติธรรมอยางมีสาระสาํคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เม่ืออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมี
การเปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน
ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมี
ความออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากข้ึนเทาน้ัน  

ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไม
คาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 ยโูร 

รายการ 2562 2561 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 18,609,974.50 20,002,342.08 

เงินฝากธนาคาร 7.95 5,507.33 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพ่ือคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
(ดูหมายเหตุ 9) 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว
ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณดังกลาวอาจมี
ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของ
ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงได 
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การบริหารความเสี่ยง 

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

11. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 26 สงิหาคม 2562 
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กองทนุเปดทหารไทย German Equity 
   

ขอมูลรายละเอียดการลงทนุ 
   

ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2562    

 จํานวนเงินตนและ มูลคาตามราคา % of NAV 

 จํานวนหุน/หนวย ตลาด (บาท)  

เงนิฝากธนาคาร 
   

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
 

4,607,237.10 0.70% 

รวมเงนิฝากธนาคาร  4,607,237.10 0.70% 

หนวยลงทนุตางประเทศ    

หนวยลงทุนตางประเทศ 
  

97.54% 

 กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 158,275 637,652,166.28 97.54% 

รวมหนวยลงทนุตางประเทศ  637,652,166.28 97.54% 

 ทรัพยสินอ่ืน  16,263,180.32 2.49% 

 หน้ีสินอ่ืน 
 

-4,775,346.27 -0.73% 

มุลคาทรัพยสนิสทุธ ิ
 

653,747,237.43 100.00% 

จํานวนหนวยลงทุน  54,506,829.72  
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย  11.9938  
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คาใชจายที่เรียกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย German Equity 

สาํหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบปบัญชี 2561/2562 ต้ังแตวันท่ี 1 สงิหาคม 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ส.ค.  2561  ต้ังแตวันท่ี 1  ส.ค.  2561 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 2562  ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 2562 

(Fund's Direct Expenses) จาํนวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 7645.14 1.0700 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 267.94 0.0375 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 764.51 0.1070 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 8,677.59 1.2145 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉล่ียรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562  
 เทากับ 714,498,873.29 บาท 

 

อัตราสวนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 42.81% 
 
คาใชจายในการซื้อขายหลกัทรัพย  (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสินสทุธิ) = 0.04 (288,420.81 บาท) 
 

ตารางแสดงคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย ตัง้แตวนัทีต่ั้งแตวนัที ่ 1 สงิหาคม 2561  ถงึวนัที ่ 31 กรกฎาคม  2562 

ลาํดับ ช่ือบริษัทหลักทรัพย 
คานายหนา 

(บาท) 
อัตราสวนคานายหนาแตละราย

ตอคานายหนาท้ังหมด 

1 CITIG 56,398.02 19.55 

2 CS 8,563.23 2.97 

3 JPML 180,754.62 62.67 

4 MBKSG 42,704.94 14.81 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 288,420.81 100.00 
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รายงานรายชื่อบคุคลทีเ่กี่ยวของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย German Equity 

สําหรับรอบปบัญชี 2561/2562 (ต้ังแตวันท่ี 1 สงิหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) 

ลาํดับ รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2562 
ไมมี 

 
 

รายชื่อผูจดัการกองทนุ 

1 ดร.สมจินต ศรไพศาล 
2 นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ 
3 นายธีระศันส ทุติยะโพธิ 

4 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ 
5 นายภคสุนาท จิตม่ันชัยธรรม 
6 นายพีรวิชญ ล้ิมเดชาพันธ 
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การรบัผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
16 

 
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS 
Fund 

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ 
 

เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

 


