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1 กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index 

 

วันท่ี  2 สิงหาคม 2564 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 1 ป งวดต้ังแตวันท่ี  

1  มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย World Equity Index 

 

ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเร่ิมปรับตัวข้ึนจากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยางมากจากมาตรการ

การเงินและการคลังของหลายๆประเทศ ท่ีประกาศใชเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบางประเทศสามารถเร่ิมทยอย

เปดเมือง ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆสามารถดําเนินตอไปได นอกจากน้ี ความคืบหนาของการพัฒนาวัคซีนเพ่ือตาน 

Covid-19 ยังเปนปจจัยบวกท่ีคอยสนับสนุนใหตลาดหุนปรับตัวข้ึนตอไปได ซึ่งสวนทางกับราคาของพันธบัตรรัฐบาลท่ีปรับตัว

ลดลงจากภาวะ risk on อยางไรก็ดี ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีได

คาดการณวามีความเปนไปไดท่ีแผนกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ี

หลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปดประเทศอีกคร้ัง ประกอบกับผลของฐานท่ีตํ่าหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงิน

เฟอน้ี สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่ง

กดดัน valuation ของหุน 

 

ท้ังน้ีในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ดัชนี MSCI World ใหผลตอบแทนรอยละ 37.59 และ 27.77 ในสกุลเงินบาทและยูโร 

ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย World Equity Index ใหผลตอบแทนรอยละ 36.59 โดยเงินบาทออนคาจาก 35.3645 บาทตอยูโร 

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 เปน 38.0985 บาทตอยูโร ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 

 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



2 กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index 

 

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเปดทหารไทย World Equity Index 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา เศรษฐกิจของตลาดหุนโลกเร่ิมทรงตัวภายหลังถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-

19 ท่ีลุกลามอยางหนักและแพรระบาดไปท่ัวโลก หลายประเทศไดยับยั้งการระบาดโดยการประกาศปดเมือง ปดประเทศ สงผลให

กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักเปนวงกวางและกินระยะเวลานานกวา 3-4 เดือน หลายประเทศจําเปนตองออกนโยบายท้ัง

นโยบายการเงินและการคลังขนาดใหญเพ่ือประคองเศรษฐกิจในประเทศใหสามารถดําเนินตอไปและสามารถกลับมาฟนตัวได

ภายหลังท่ีมีวัคซีนปองกัน Covid-19 

 

ดานนโยบายการเงิน Fed มีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีรอยละ 0 - 0.25 พรอมระบุวาจะคงอยูท่ีระดับดังกลาว

จนกวาตลาดแรงงานจะอยูในระดับการจางงานเต็มอัตราและเงินเฟอเรงตัวข้ึนสูระดับรอยละ 2 ท้ังน้ี สามารถเกินระดับดังกลาวได

เปนระยะเวลาหน่ึง อีกท้ัง จะเขาซื้อสินทรัพยท่ีอัตราปจจุบันท่ี 120 พันลานดอลลารตอเดือนเปนอยางนอย ECB มีมติคงอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีรอยละ -0.50 และใหคงมาตรการเขาซื้อพันธบัตรในโครงการ PEPP (Pandemic Emergency Purchase 

Program) ท่ีอัตรา 1.85 พันลานยูโรไปจนถึงเดือนมีนาคม 2565 และการเขาซื้อสินทรัพยแบบปกติท่ีอัตรา 20 พันลานยูโรตอ

เดือน นอกจากน้ี ยังคงเพ่ิมสภาพคลองในระบบผานโครงการเงินกูดอกเบ้ียตํ่า โดยเฉพาะ TLTRO3 ท่ีจะดําเนินการจนถึงเดือน

มิถุนายน 2565 BoJ มีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีรอยละ -0.10 และคงเปาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป 

(Yield Curve Control) ไวท่ีประมาณ “0%” แตสามารถเคลื่อนไหวในกรอบท่ีกวางข้ึนท่ีระดับรอยละ -0.25 ถึง 0.25 นอกจากน้ี 

ไดคงวงเงินการเขาซื้อ ETFs และ REITs สูงสุด (Upper Limit) ตอปท่ี 12 ลานลานเยนและ 180 ลานลานเยน ตามลําดับ โดย

ยกเลิกเปาการเขาซื้อตอป  

 

สําหรับป 2563 อัตราการเติบโตของประเทศสหรัฐฯ กลุมประเทศยุโรป ประเทศญ่ีปุน หดตัวรอยละ 2.5 6.2  และ4.8 

ตามลําดับ อยางไรก็ดี ประเทศจีนสามารถเติบโตไดท่ีรอยละ 2.3 ท้ังน้ี ในป 2564 IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะฟนตัวข้ึนตอเปนรอย

ละ 5.5 พรอมท้ังระบุวา การอนุมัติวัคซีนตาน COVID-19 จํานวนมากข้ึน และการฉีดวัคซีนในวงกวางในประเทศตางๆ ในเดือน

ธันวาคม 2563 ไดชวยหนุนความหวังท่ีจะเห็นการยุติการแพรระบาดของ COVID-19 ขณะท่ีการออกมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจจากสหรัฐฯ ญ่ีปุน และประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ ไดเปนปจจัยฟนฟูเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ี ไดคาดการณเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ จะขยายตัวรอยละ 5.1 ในป 2564 จากเดิมท่ีคาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.1 โดยไดแรงหนุนจากมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลานลานดอลลารของประธานาธิบดี โจ ไบเดน และไดคาดการณเศรษฐกิจยูโรโซน จีน และอินเดีย วาจะ

ขยายตัวรอยละ 4.2 8.1 และ 11.5 ตามลําดับ ในป 2564  

 

ท้ังน้ี ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเร่ิมปรับตัวข้ึนในเดือนเมษายนจากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยาง

มากจากมาตรการการเงินและการคลังของหลายๆประเทศ ท่ีประกาศใชเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบางประเทศ

สามารถเร่ิมทยอยเปดเมือง ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆสามารถดําเนินตอไปได นอกจากน้ี ความคืบหนาของการพัฒนา

วัคซีนเพ่ือตาน Covid-19 ยังเปนปจจัยบวกท่ีคอยสนับสนุนใหตลาดหุนปรับตัวข้ึนตอไปได กลุมอุตสาหกรรมท่ีทําผลตอบแทน

ไดดี ไดแก Technology Healthcare และ Consumer Discretionary นอกจากน้ี ผลการเลือกต้ังของสหรัฐฯเปนอีกหน่ึงปจจัย

บวกตอตลาดหุน โดยการท่ีนาย Joe Biden ชนะการเลือกต้ัง และพรรค Democrat ครองเสียงขางมากท้ังในสภาผูแทนฯ และ

วุฒิสภา จะมีเม็ดเงินกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญในป 2564 และความตึงเครียดจากสงครามการคาระหวางจีนและสหรัฐฯจะ

ลดลง 



3 กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index 

 

 อยางไรก็ดี ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีไดคาดการณวามีความ

เปนไปไดท่ีแผนกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลายๆประเทศเตรียม

กลับมาเปดประเทศอีกคร้ัง ประกอบกับผลของฐานท่ีตํ่าหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟอน้ี สงผลใหอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation 

ของหุน กอนจะปรับข้ึนไปไดจากการท่ีประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ไดมีความคืบหนาในการฉีดวัคซีนปองกัน 

Covid-19 ใหประชาชนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

 

กองทุนเปดทหารไทย World Equity Index 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย World Equity Index ท่ีมีวัตถุประสงคคือการเลียนแบบการลงทุน

และผลตอบแทนในดัชนี MSCI World ผานทางกองทุน Lyxor ETF MSCI World ซึ่งเปนกองทุนท่ีมีนโยบายลงทุนเพ่ือใหได

ผลตอบแทนตามดัชนี MSCI Worldอยางไรก็ดีจากตารางอัตราผลตอบแทนของกองทุนในชวงเวลาตางๆ ในหนาถัดไปจะแสดง

ใหเห็นวากองทุนมีผลตอบแทนท่ีแตกตางจากดัชนีอางอิง หรือท่ีเรียกวามี Tracking Error อยูเสมอ ท้ังน้ีเปนผลมาจากสาเหตุ

หลัก 3 ประการ คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเน่ืองจากกองทุนเปดทหารไทย World 

Equity Index เปนกองทุนท่ีลงทุนภายนอกประเทศทําใหผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ี

เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือถาเงินบาทมีการแข็งคาข้ึน อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนท่ีนอยกวาเม่ือ

เทียบกับผลตอบแทนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และในทางกลับกันถาคาเงินบาทมีการออนคาลง อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะ

ไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงข้ึน  

2. การท่ีกองทุน Lyxor ETF MSCI World ใหผลตอบแทนแตกตางกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI World ทําใหกองทุน

มีอัตราผลตอบแทนท่ีแตกตางกับดัชนีอางอิงโดยผลตอบแทนท่ีแตกตางจากดัชนีเกิดจากภาษีของเงินปนผลท่ีไดรับ และคาใชจาย

ในการบริหารรวมถึงกองทุนตองรอใหไดรับเงินปนผลกอนเพ่ือนํากลับไปลงทุนซึ่งแตกตางกับสูตรคํานวณโดยรอบบัญชี 1 ปท่ี

ผานมากองทุนไดรับเงินปนผลท้ังสิ้น 9,911,683.41 บาท 

3. การท่ีกองทุนมีการคงเงินบางสวนไวในกองทุนเพ่ือใชในการรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ทําใหกองทุนไมสามารถนํา

เงินท้ังหมดลงทุนในกองทุน Lyxor ETF MSCI World ได สงผลใหเกิดความแตกตางข้ึนในอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับ ซึ่งโดยท่ัวไป

ปจจัยน้ีจะมีสัดสวนคอนขางนอยยกเวนแตในชวงท่ีดัชนีมีการปรับตัวข้ึนหรือลงแรง 

โดยในรอบบัญชี 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย World Equity Index ใหผลตอบแทนรอยละ 36.59 (ดูรายละเอียดในตาราง

ผลการดําเนินงานดานหลัง) 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย World Equity Index ท่ีมีวัตถุประสงคคือการเลียนแบบการลงทุน

และผลตอบแทนในดัชนี MSCI World ผานทางกองทุน Lyxor ETF MSCI World ซึ่งเปนกองทุนท่ีมีนโยบายลงทุนเพ่ือใหได

ผลตอบแทนตามดัชนี MSCI World 

 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการ

ลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในแตละรอบบัญชี 

จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 
 ไมมี 
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ขอมูลทั่วไปของกองทุนเปดทหารไทย World Equity Index 

 

วัตถุประสงคของกองทุน 
เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI WORLD NET 

TOTAL RETURN โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคียงกับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 

ประเภทกองทุนตามนโยาายการลงทุน : ตราสารทุน 

 

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD 

 

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยบายการกูยืม (ถามี) : 

 

การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

 

วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

 

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

management/index tracking) 

 

ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) :  

ดัชนี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN ในสกุลเงินยูโรและสกุลเงินบาท 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให ผูลงทุนทราบลวงหนา

อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คาอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกาหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/

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

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
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ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของ

กองทุน เพ่ือใหสามารถสรางผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI WORLD NET TOTAL 

RETURN ใหมากท่ีสุด 

 

กลยุทธการลงทุนของกองทุนจะใชนโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเนนลงทุนใน

หนวยลงทุนของ Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD (เปนกองทุนหลักท่ีลงทุนในตราสารท่ีใหผลตอบแทนใกลเคียงกับดัชนี 

MSCI WORLD NET TOTAL RETURN) (ซึ่งกระจายการลงทุนในหุนของกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม

นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีกองทุนดังกลาวจัดต้ังและจัดการโดย Lyxor International Asset 

Management และมี Societe Generale เปน Custodian โดยกองทุนดังกลาวไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย EN Paris 

(Euronext Paris) 

 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหน้ีในประเทศท่ีมีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารหรือระยะเวลา

ฝากเงิน ตํ่ากวา 1 ป โดยมีวัตถุประสงคสํารองไวเพ่ือการดําเนินงาน หรือรอการลงทุน หรือเพ่ือสภาพคลอง และบริษัทจัดการ

อาจจะลงทุนในเงินฝากตางประเทศ ท้ังในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือ

การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีระบุไวในโครงการหรือตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกําหนด 

 

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : เนนลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุญาตจากสานักงาน 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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Benchma�k:��	I�Dail��TR�Net�W��ld as��f�08/03/2021
	u��enc�:EUR
 
Pe�f��mance

 Fund Bench.

�ean�Retu�n�1Y�Weekl� 36.51 35.29

T�tal�Retu�n�3� 6.35 6.88

T�tal�Retu�n�6� 14.85 15.37

T�tal�Retu�n�1Y 32.88 33.62

T�tal�Retu�n�Ytd 19.65 19.43

Pe�f2019 29.53 30.21

Pe�f2018 &4.29 &4.17

Pe�f2017 7.60 7.38

Pe�f2016 10.20 10.76

Pe�f2015 11.12 10.39

Pe�f2014 19.99 19.58

Eff�7D�Yld &�& &�&

30D�Yld &�& &�&

G��ss�7D�Yld &�& &�&

�ubs�7D�Yld &�& &�&

Avg��ife &�& &�&

��kt�Avg�Da�s�T���at. &�& &�&

  

 
Risk

 Fund Bench.

D�wnside�Risk�1Y�Weekl��Ann 8.64 8.60

�emiva�iance�1Y�Weekl��Ann 12.11 12.54

�tanda�d�Dev�1Y�Weekl��Ann 12.56 12.33

�a��D�awd�wn�1Y &6.47 &6.57

�a��Inc�ease�1Y 35.24 34.43

Ku�t�sis�1Y�Weekl� 1.08 1.40

�kewness�1Y�Weekl� 0.26 0.17

  

 
Risk/Retu�n

 vs�Bench.

E�cess�Retu�n�1Y�Weekl��Ann 0.91

Inf��mati�n�Rati��1Y�Weekl� 0.22

Jensen�Alpha�1Y�Weekl� 2.55

��digliani�Rap�1Y�Weekl� 0.00

�ha�pe�Rati��1Y�Weekl� 2.95

���tin��Rati��1Y�Weekl� 1.06

T�e�n����easu�e�1Y�Weekl� 0.38
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Benchma�k:��	I�Dail��TR�Net�W��ld as��f�08/03/2021
	u��enc�:EUR

T�acking

 vs�Bench.

Alpha�1Y�Weekl� 0.04

Beta�1Y�Weekl� 0.96

	���elati�n�1Y�Weekl� 0.94

Bea��	���elati�n�1Y�Weekl� 0.89

Bull�	���elati�n�1Y�Weekl� 0.94

R��qua�ed�1Y�Weekl� 0.89

T�acking�E�����1Y�Weekl��Ann 4.13
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  Fund�All�cati�n

 
T�tal�Assets�(mil) as��f�08/03/2021

 
Asset�All�cati�n

Equit� 99.986%

��ne���a�ket 0.014%

 as��f�08/03/2021

 
�ect���All�cati�n

Basic��ate�ials 3.882%

	�mmunicati�ns 13.38%

	�nsume�,�	�clical 10.448%

	�nsume�,�N�n&c�clical 21.362%

Dive�sified 0.061%

Ene�g� 3.078%

Financial 16.848%

Indust�ial 9.88%

Techn�l�g� 18.295%

Utilities 2.752%

 as��f�08/03/2021

 
Ge��All�cati�n

Af�ica�/��iddle�East 0.216%

Asia�Pacific 10.187%

Easte�n�Eu��pe 0.007%

N��th�Ame�ica 68.841%

��uth�&�	ent�al�Ame�ica 0.134%

Weste�n�Eu��pe 20.602%

 as��f�08/03/2021

 
P��tf�li���tatistics as��f�08/03/2021

%�Of�T�p�Ten�H�ldings 17.49Avg�P�ice/Ea�nings &�&

Fund�Tu�n�ve� &�&Avg�P�ice/	ash�Fl�w 16.39

�edian��kt�	ap�(�) &�&Avg�P�ice/�ales 2.44

Avg��a�ket�	ap�(mil) &�&Avg�P�ice/B��k�Rati� &�&

Avg�Dvd�Yield 1.68 
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9 กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั     

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 พ.ค. 

64 

29 พ.ค. 

63 

31 พ.ค. 

62 

31 พ.ค. 

61 

31 พ.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 13.8604 13.2049 13.5631 12.9272 11.8688 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 18.9639 13.8604 13.2049 13.5631 12.9272 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุน +36.59% +4.98% -2.64% +4.92% +8.92% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +37.59% +7.23% -1.68% +5.83% +10.41% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +27.77% +7.01% +4.45% +7.42% +15.41% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 658 599 655 763 686 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 694 658 599 655 763 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางป (ลานบาท) 628 602 628 717 732 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -160 +44 -43 -143 +15 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.22% 0.21% 0.14% 0.28% 0.10% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่      
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดทหารไทย World Equity Index ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564   

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (25 ก.พ. 64) (30 พ.ย. 63) (29 พ.ค. 63) (31 พ.ค. 61) (9 ส.ค. 50) 

กองทุนเปดทหารไทย World Equity Index +10.55% +18.73% +36.59% +11.81% +4.77% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +12.27% +19.31% +37.59% +13.25% +5.02% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +8.35% +13.60% +27.77% +12.64% +6.61% 

Note**      

เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI World Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI World Total Return Index สกุลเงินยูโร    

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
 

 

90.36%

96.88%

142.27%

-100.00%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

10-Aug-07 31-May-21

TMBWDEQ Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย World Equity Index 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย World Equity Index (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน 

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย World Equity Index ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 

2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ

ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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 และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี

ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูได

เสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ

ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล 

การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม 

เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นายเทอดทอง เทพมังกร) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 18 มิถุนายน 2564 
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กองทุนเปดทหารไทย World Equity Index 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 6

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 684,658,832.23 643,668,027.46 

เงินฝากธนาคาร 16,541,953.68 14,939,028.66 

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 4,108.64 7,951.71 

จากการขายหนวยลงทุน 908,146.30 57,655.50 

รวมสินทรัพย 702,113,040.85 658,672,663.33

หนี้สิน 6

เจาหน้ี

จากการซือ้เงินลงทุน 7,385,656.34 - 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 257,207.06 409,963.73 

คาใชจายคางจาย 5 641,519.44 595,725.51 

ภาษีเงินไดคางจาย 616.30 1,192.76 

เจาหน้ีอ่ืน 3,300.00 - 

หนี้สินอื่น 36,110.06 16,285.96 

รวมหนี้สิน 8,324,409.20 1,023,167.96

สินทรัพยสุทธิ 693,788,631.65 657,649,495.37

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุน 365,846,558.14 474,508,927.30 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 

บัญชีปรับสมดลุ (103,182,019.96) (52,053,591.33)

กาํไรสะสมจากการดาํเนนิงาน 431,124,093.47 235,194,159.40

สินทรัพยสุทธิ 693,788,631.65 657,649,495.37

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 18.9639 13.8595

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 36,584,655.8132 47,450,892.7295 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย World  Equity Index 

งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 พฤษภาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายได เงินปนผล 9,911,683.41 8,565,155.14 

รายไดดอกเบ้ีย 9,374.59 26,653.60 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 476,466.63 666,688.65 

รวมรายได 10,397,524.63 9,258,497.39

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 6,253,602.46 6,008,136.32 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 235,215.71 225,983.07 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 570,541.14 451,966.12 

รวมคาใชจาย 7,059,359.31 6,686,085.51

รายไดสุทธิ 3,338,165.32 2,572,411.88

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 26,138,971.21 16,637,120.61

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 165,645,210.19 (3,363,944.32)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 808,993.54 (403,558.24)

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน 192,593,174.94 12,869,618.05

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 195,931,340.26 15,442,029.93

หัก ภาษีเงินได 3 (1,406.19) (2,741.82)

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 195,929,934.07 15,439,288.11

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย Wo rld  Equity Index 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สํา หรับปสิ้นสุดวันที่  31 พฤษภาคม 25 64

2564 2563

การเพิม่ข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 195,929,934.07 15,439,288.11

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได รับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป 158,362,889.26 355,080,445.29 

การลดลงของทุนท่ีได รับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป (318,153,687.05) (311,934,394.59)

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 36,139,136.28 58,585,338.81

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 657,649,495.37 599,064,156.56 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 693,788,631.65 657,649,495.37

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 47,450,892.7295 45,366,575.1725 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 9,553,507.8791 24,897,452.5822 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (20,419,744.7954) (22,813,135.0252)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 36,584,655.8132 47,450,892.7295 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย World Equity Index 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD * 74,198 684,658,832.23 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 470,040,5 86.15  บาท) 684,65 8,832.23 100.00

* Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD มีนโยบายการลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีใกล เคียงกับดัชนี 

MSCI WORLD NET TOTAL RETURN

ช่ือหลักทรัพย

กองทุนเปดทหารไทย World Equity Index 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD * 95,298 643,668,027.46 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5 94,694,991.5 7 บาท) 643,668,027.46 100.00

* Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD มีนโยบายการลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีใกล เคียงกับดัชนี 

MSCI WORLD NET TOTAL RETURN

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทหารไทย World Equity Index 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

1. ขอมลูทัว่ไป 

กองทุนเปดทหารไทย World Equity Index (“กองทุน”) เปนกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนด

ระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน กองทุนไดจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2550 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 1,500 ลานบาท (แบงเปน 150 ลานหนวยลงทุน มูลคา

หนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและ

นายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนโดยเนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อกองทุน Lyxor UCITS 

ETF MSCI WORLD ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย Euronext Paris และบริหารจัดการโดย Lyxor International 

Asset Management คิดเปนอัตราโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน  

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจดัทาํงบการเงนิ 

ในปปจจุบันงบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคม

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

ไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีเปนคร้ังแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังน้ันกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินท่ีนําเสนอในปกอน ซึ่ง

เดิมจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชีสําหรับกิจการท่ี

ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ

กองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายคร้ังลาสุด ณ 

วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
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การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดเงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันท่ีประกาศจายและมีสิทธิท่ีจะไดรับ  

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป แปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน  

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ 

ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพย

และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมลูเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทนุ 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 22,948,085.85 222,440,422.11 

ขายเงินลงทุน 173,741,462.48 183,878,272.92 
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5. รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วของกนั  

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 

2563 มีดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ 6,253,602.46  6,008,136.32  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 570,541.14  451,966.12  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

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

ซื้อเงินตราตางประเทศ -  199,393,670.00  ตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 5,613,300.00  32,715,323.60  ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 580,030.45  542,931.79 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 58,177.60  40,842.41 

6. การเปดเผยขอมลูสาํหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับ

สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับท่ี 1) 
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- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับท่ี 3) 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 684,658,832.23 -  -  684,658,832.23 

 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 643,668,027.46 -  -  643,668,027.46 

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคลองและถูก

จัดประเภทอยูในระดับท่ี 1 น้ันประกอบดวยกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศท่ีมีสภาพคลองท่ีซื้อ

ขายในตลาดท่ีจัดต้ังข้ึนอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาท่ีอางอิงสําหรับเคร่ืองมือเหลาน้ี 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  684,658,832.23  684,658,832.23 

เงินฝากธนาคาร 16,530,508.51 -  11,445.17  16,541,953.68 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  4,108.64  4,108.64 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  908,146.30  908,146.30 

        

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน -  -  7,385,656.34  7,385,656.34 

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  257,207.06  257,207.06 

คาใชจายคางจาย -  -  641,519.44  641,519.44 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  616.30  616.30 

เจาหน้ีอ่ืน -    3,300.00  3,300.00 

หน้ีสินอ่ืน -  -  36,110.06  36,110.06 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  643,668,027.46  643,668,027.46 

เงินฝากธนาคาร 11,945,362.91 -  2,993,665.75  14,939,028.66 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  7,951.71  7,951.71 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  57,655.50  57,655.50 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

หน้ีสินทางการเงิน 

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  409,963.73  409,963.73 

คาใชจายคางจาย -  -  595,725.51  595,725.51 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  1,192.76  1,192.76 

หน้ีสินอ่ืน -  -  16,285.96  16,285.96 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทาง

การเงินเน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน

จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน ดังน้ี 

 ยูโร 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 17,970,755.60  18,200,965.02 

เงินฝากธนาคาร 300.41  84,651.72 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 193,856.88  - 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของผู

ออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย 

โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับดัชนี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN 
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7. การอนมุตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 
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กองทนุเปดทหารไทย World Equity Index 

 ขอมลูรายละเอียดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 16,546,062.32 2.38% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 16,546,062.32 2.38% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.68% 

 กองทุน Lyxor UCITS ETF MSCI World 74,198 684,658,832.23 98.68% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 684,658,832.23 98.68% 

 ทรัพยสินอื่น 947,298.76 0.14% 

 หนี้สินอื่น -8,363,561.66 -1.20% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 693,788,631.65 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 36,584,655.81 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 18.9639 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปด World Equity Index 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  มิ.ย.  2563  ต้ังแตวันท่ี 1  มิ.ย.  2563 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 พ.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 พ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 6,253.60 0.9954 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 235.22 0.0374 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 570.54 0.0908 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) 0.00 0.0000 

คาโฆษณา  ไมมี ไมมี 

ภาษีเงินได 1.41 0.0002 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 7,060.77 1.1238 

หมายเหต ุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

 เทากับ 628,244,823.35 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 3.65% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.01 ( 87,218.56 บาท) 
 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 มถินุายน 2563  ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

 คานายหนา  

 (บาท) 

อัตราสวนคานายหนาแตละราย

ตอคานายหนาท้ังหมด 

1 J.P.Morgan Securities LLC 46,709.06 53.55 

2 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited 38,030.84 43.61 

3 Citigroup Inc 2,478.66 2.84 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 87,218.56 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย World Equity Index 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน  2563 - 31 พฤษภาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 กองทุนเปดทหารไทย World Equity Index มีการถือหนวยลงทุนของกลุมบุคคลใดบุคคล

หน่ึง จํานวน 1 กลุม โดยถือ 34.32% 

 

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 วรสุทธิพิศิษฎ 

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 

 


