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1 กองทนุเปิดทหารไทย Emerging Markets 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 Emerging Markets Equity Index 

 

ในชวงรอบปบัญชีผานมา ตลาดหุนของกลุมประเทศเกิดใหมใหผลตอบแทนเปนบวก โดยทําสุดสูงสุดในชวงกลางเดือน

กุมภาพันธ กอนจะปรับตัวลงตามตลาดหุนโลกจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอและการคาดการณเก่ียวกับการยกเลิก

มาตรการผอนคลายทางการเงินลง เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพ

ของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุน นอกจากน้ี การกลับมาระบาดของ Covid-19 ในบางประเทศ และ

ปจจัยเฉพาะตัวของประเทศจีน อาทิ การปองกันการผูกขาดทางธุรกิจ การจํากัดเวลาเรียน online ของสถาบันกวดวิชา และ

ความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน ท่ีเปนปจจัยลบตอตลาดหุน 

 

ท้ังน้ีในชวงรอบปบัญชีผานมา ดัชนี MSCI Emerging ใหผลตอบแทนรอยละ 47.93 และ 50.66 ในสกุลเงินบาทและ

ดอลลารสหรัฐฯ ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index ใหผลตอบแทนรอยละ 41.95 โดยคาเงินบาท

แข็งคาจาก 31.81 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 เปน 31.23 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือน

พฤษภาคม 2564 

 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

 

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเปดทหารไทยEmerging Markets Equity Index 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา เศรษฐกิจของกลุมประเทศเกิดใหมถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-19 หลาย

ประเทศจําเปนตองออกนโยบายท้ังนโยบายการเงินและการคลังขนาดใหญเพ่ือประคองเศรษฐกิจในประเทศใหสามารถดําเนิน

ตอไปและสามารถกลับมาฟนตัวไดเม่ือมีวัคซีนปองกัน Covid-19 อาทิ รัฐบาลจีนโดยธนาคารกลางจีน (PBOC) ไดปรับลด

อัตราสวนเงินสํารองข้ันตํ่าของธนาคารพาณิชย (RRR) ลงไปอยูท่ีระดับรอยละ 12.50 นอกจากน้ียังไดทําการอัดฉีดสภาพ

คลองเขาสูระบบผาน Open market operations (OMO) และโครงการเงินกูระยะกลาง (MLF) และปรับอัตราดอกเบ้ียกูยืมใหอิง

จากอัตราดอกเบ้ีย Loan Prime Rate (LPR) หรือดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยคิดกับลูกคาชั้นดี เพ่ือใหเปนอัตราท่ีเปนไปตาม

สภาวะตลาดมากข้ึน ดานการผอนคลายนโยบายการคลัง รัฐบาลยังไดเตรียมมาตรการลดภาษีใหกับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 

(SMEs) และการอนุมัติโควตาการออกพันธบัตรรัฐบาลทองถ่ินฉบับพิเศษ (Special local government bonds) เพ่ือใชในการ

ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน นอกจากน้ี การปฏิรูปประเทศของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ จะชวยลดความเสีย่งจากปจจัยภายนอก

และทําใหมีการเติบโตอยางยั่งยืนมากข้ึน อาทิ ในประเทศอินเดีย รัฐบาลไดแสดงถึงความจริงจังการปฏิรูปโครงสรางท่ีสําคัญ อัน

ไดแก ท่ีดิน แรงงาน และการปรับปรุงกฎระเบียบใหเอ้ือตอการลงทุนในประเทศ ในประเทศบราซิล มีความคืบหนาในการปฏิรูป

ระบบบํานาญ ซึ่งถารัฐบาลสามารถปฏิรูปได จะชวยใหสถานะทางการคลังดีข้ึนและหางไกลจากการถดถอยทางเศรษฐกิจ 

 

ดานนโยบายการเงินและการคลัง การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจท่ัวโลกจากผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการคา

และผลกระทบจากการแพรระบาดของ Covid-19 ทําใหรัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศกลุมประเทศเกิดใหมไดดําเนิน

นโยบายผอนคลายตามประเทศเศรษฐกิจหลักซึ่งไดทําการลดดอกเบ้ีย ทํา QE เพ่ิมเติม และอัดฉีดสภาพคลองเพ่ือกระตุน

เศรษฐกิจเปนจํานวนมาก อาทิ ประเทศจีนปรับลดอัตราดอกเบ้ียกูยืมลงเหลือรอยละ 4.05 ปรับลดอัตราสวนเงินสํารองข้ันตํ่า

ของธนาคารพาณิชย (RRR) และใหเงินชวยเหลือรอยละ 3 ของ GDP ประเทศอินเดียปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงเหลือรอยละ 4.40 

และใหเงินชวยเหลือรอยละ 0.8 ของ GDP ประเทศบราซิลปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงเหลือรอยละ 3.75  และใหเงินชวยเหลือรอยละ 

2.6 ของ GDP ประเทศรัสเซียปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงเหลือรอยละ 5.25  และใหเงินชวยเหลือรอยละ 2.0 ของ GDP 

 

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดคาดการณ GDP โลกป 2564 จะฟนตัวข้ึนตอเปนรอยละ 5.5 พรอมท้ังระบุวา 

การอนุมัติวัคซีนตาน COVID-19 จํานวนมากข้ึน และการฉีดวัคซีนในวงกวางในประเทศตางๆ ในเดือนธันวาคม 2563 ไดชวย

หนุนความหวังท่ีจะเห็นการยุติการแพรระบาดของ COVID-19 ขณะท่ีการออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ ญ่ีปุน และ

ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ ไดเปนปจจัยฟนฟูเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ี ไดคาดการณเศรษฐกิจจีนคาดวาจะขยายตัวรอยละ 

8.1 ในป 2564 จากเดิมท่ีคาดการณท่ีระดับรอยละ 8.2 สวนเศรษฐกิจอินเดีย IMF คาดวาจะขยายตัวรอยละ 11.5 ในป 2564 

จากเดิมคาดการณท่ีระดับรอยละ 8.8 

 

ท้ังน้ี ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนกลุมประเทศเกิดใหมใหผลตอบแทนเปนบวก โดยทําสุดสูงสุดในชวง

กลางเดือนกุมภาพันธ กอนจะปรับตัวลงตามตลาดหุนโลกจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีสหรัฐฯไดเปดเผยแผน

กระตุนเศรษฐกิจท่ีมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปดประเทศอีก

คร้ัง การฟนตัวของเศรษฐกิจอาจสงผลใหมีการยกเลิกมาตรการผอนคลายทางการเงินลง เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุน 

นอกจากน้ี การกลับมาระบาดของ Covid-19 ในบางประเทศ และปจจัยเฉพาะตัวของประเทศจีน อาทิ การปองกันการผูกขาด



3 กองทนุเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

 

ทางธุรกิจ การจํากัดเวลาเรียน online ของสถาบันกวดวิชา และความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน ท่ีเปนปจจัยลบตอตลาด

หุน 

 

กองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index ท่ีมีวัตถุประสงคคือการ

เลียนแบบการลงทุนและผลตอบแทนในดัชนี MSCI TR Emerging Markets Index ผานทางกองทุน iShare MSCI Emerging 

Markets ETF ซึ่งเปนกองทุนท่ีมีนโยบายลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนตามดัชนี MSCI EM อยางไรก็ดีจากตารางอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนในชวงเวลาตางๆในหนาถัดไปจะแสดงใหเห็นวากองทุนมีผลตอบแทนท่ีแตกตางจากดัชนีอางอิง หรือท่ี

เรียกวามี Tracking Error อยูเสมอ ท้ังน้ีเปนผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเน่ืองจากกองทุนเปดทหารไทย Emerging 

Markets Equity Index เปนกองทุนท่ีลงทุนภายนอกประเทศทําใหผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ี

เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือถาเงินบาทมีการแข็งคาข้ึน อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนท่ีนอยกวาเม่ือ

เทียบกับผลตอบแทนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และในทางกลับกันถาคาเงินบาทมีการออนคาลง อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะ

ไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงข้ึน  

2. การท่ีกองทุน iShares MSCI Emerging Markets ETF ใหผลตอบแทนแตกตางกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI TR 

Emerging Markets Index ทําใหกองทุนมีอัตราผลตอบแทนท่ีแตกตางกับดัชนีอางอิงโดยผลตอบแทนท่ีแตกตางจากดัชนีเกิด

จากภาษีเงินปนผลท่ีไดรับ และคาใชจายในการบริหารรวมถึงกองทุนตองรอใหไดรับเงินปนผลกอนเพ่ือนํากลับไปลงทุนซึ่ง

แตกตางกับสูตรคํานวณโดยในรอบ 1 ปท่ีผานมากองทุนไดรับเงินปนผลท้ังสิ้น 6,918,408.88 บาท 

3. การท่ีกองทุนมีการคงเงินบางสวนไวในกองทุนเพ่ือใชในการรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ทําใหกองทุนไมสามารถนํา

เงินท้ังหมดลงทุนในกองทุน iShares MSCI Emerging Markets ETF ได สงผลใหเกิดความแตกตางข้ึนในอัตราผลตอบแทนท่ี

ไดรับ ซึ่งโดยท่ัวไปปจจัยน้ีจะมีสัดสวนคอนขางนอยยกเวนแตในชวงท่ีดัชนีมีการปรับตัวข้ึนหรือลงแรง 

 

โดยในรอบบัญชี 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index ใหผลตอบแทนรอยละ 41.95  

(ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1  มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index ท่ีมีวัตถุประสงคคือการ

เลียนแบบการลงทุนและผลตอบแทนในดัชนี MSCI TR Emerging Markets Index ผานทางกองทุน iShare MSCI Emerging 

Markets ETF ซึ่งเปนกองทุนท่ีมีนโยบายลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนตามดัชนี  MSCI EM 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการ

ลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละรอบ

บัญชี จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

 

วตัถปุระสงคของกองทนุ 
เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI Emerging Markets 

โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ดัชนี MSCI Emerging Markets โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : iShares MSCI Emerging Markets ETF 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี :  

 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

 

กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี ชีว้ัด (passive 

management/index tracking) 

 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  

ดัชนี MSCI Emerging Markets ในสกุลดอลลารสหรัฐ และสกุลเงินบาทท้ังน้ี ตัวชี้วัดดังกลาวเปน Total Return Index 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให ผูลงทุนทราบลวงหนา

อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/

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

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
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ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของ

กองทุน เพ่ือใหสามารถสรางผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI Emerging Markets ใหมาก

ท่ีสุด 

 

กลยุทธการลงทุนของกองทุนจะใชนโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเนนลงทุนใน

หนวยลงทุนของ iShares MSCI Emerging Markets ETF (เปนกองทุนหลักท่ีลงทุนใน ตราสารท่ีใหผลตอบแทนใกลเคียงกับ

ดัชนี MSCI Emerging Markets) [ซึ่งกระจายการลงทุนในประเทศท่ีเปน ตลาดเกิดใหม (Emerging Markets)] โดยเฉลี่ยในรอบ

ปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีกองทุนดังกลาวจัดต้ังและจัดการโดย BlackRock Fund 

Advisors และมี State Street Bank and Trust Company เปน Custodian โดยกองทุนดังกลาวไดจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย NYSE (New York Stock Exchange) 

 

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 

 

รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ : เนนลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญช ี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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d�t��p�oc����ng,�fund��dm�n��t��to������w�ll����ot����out��d���ou�c����nd,��lt�oug���t����b�l��v�d�to�b���ccu��t�,�no�gu���nt���of�compl�t�n����o���ccu��cy����b��ng�m�d�.�Bloomb��g�LP����ll�not�b�
l��bl��fo���ny�lo�����o��d�m�g��t��t��nyon��m�y��uff�����������ult�of���ly�ng�on�t�����nfo�m�t�on.�T����nfo�m�t�on�m�y�b��c��ng�d�by�Bloomb��g�LP��t��ny�t�m�.
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I�HARE����CI�E�ERGING��ARKET � Fund�P��fo�m�nc�"R��k"T��ck�ng�

B�nc�m��k:���CI�D��ly�TR�N�t�Em��g� ����of�08/03/2021�
Cu���ncy:�U�D�
 
�P��fo�m�nc�

� �Fund� �B�nc�.�

����n�R�tu�n�1Y�W��kly� �23.03� �22.48�

�Tot�l�R�tu�n�3�� �"2.90� �"2.54�

�Tot�l�R�tu�n�6�� �"5.96� �"5.97�

�Tot�l�R�tu�n�1Y� �21.50� �22.31�

�Tot�l�R�tu�n�Ytd� �1.44� �1.51�

�P��f�2019� �18.20� �18.44�

�P��f�2018� �"15.31� �"14.58�

�P��f�2017� �37.28� �37.28�

�P��f�2016� �10.87� �11.19�

�P��f�2015� �"16.18� �"14.92�

�P��f�2014� �"3.92� �"2.19�

�Eff�7D�Yld� �"�"� �"�"�

�30D�Yld� �"�"� �"�"�

�G�o���7D�Yld� �"�"� �"�"�

��ub��7D�Yld� �"�"� �"�"�

�Avg�L�f�� �"�"� �"�"�

���kt�Avg�D�y��To���t.� �"�"� �"�"�

 � �

 
�R��k

� �Fund� �B�nc�.�

�Down��d��R��k�1Y�W��kly�Ann� �13.16� �12.93�

���m�v����nc��1Y�W��kly�Ann� �18.43� �18.47�

��t�nd��d�D�v�1Y�W��kly�Ann� �18.69� �17.57�

���x�D��wdown�1Y� �"12.54� �"12.34�

���x�Inc������1Y� �36.51� �37.23�

�Ku�to����1Y�W��kly� �0.45� �0.44�

��k�wn����1Y�W��kly� �0.05� �"0.23�

 � �

 
�R��k/R�tu�n

� �v��B�nc�.

�Exc����R�tu�n�1Y�W��kly�Ann� �0.45�

�Info�m�t�on�R�t�o�1Y�W��kly� �0.10�

�J�n��n�Alp���1Y�W��kly� �"0.10�

��od�gl��n��R�p�1Y�W��kly� �0.00�

�����p��R�t�o�1Y�W��kly� �1.23�

��o�t�no�R�t�o�1Y�W��kly� �1.01�

�T��yno������u���1Y�W��kly� �0.22�

 � �

 

 
T���m�t����l�p�oduc�d��n�t����docum�nt�����nt�nd�d�fo���nfo�m�t�on�l�pu�po����only��nd���ould�not�b��con�t�u�d�����n�off���o���ol�c�t�t�on�fo��t���pu�c�����o����l��of��ny�f�n�nc��l��n�t�um�nt.�T��
�nfo�m�t�on�p�ov�d�d������n���fl�ct��cu���nt�m��k�t�p��ct�c����nd����not��nt�nd�d�to�con�t�tut��l�g�l,�t�x,�o���ccount�ng��dv�c�.�T����nfo�m�t�on��nd�d�t��cont��n�d������n�����b��n�obt��n�d�f�om��nt��n�l
d�t��p�oc����ng,�fund��dm�n��t��to������w�ll����ot����out��d���ou�c����nd,��lt�oug���t����b�l��v�d�to�b���ccu��t�,�no�gu���nt���of�compl�t�n����o���ccu��cy����b��ng�m�d�.�Bloomb��g�LP����ll�not�b�
l��bl��fo���ny�lo�����o��d�m�g��t��t��nyon��m�y��uff�����������ult�of���ly�ng�on�t�����nfo�m�t�on.�T����nfo�m�t�on�m�y�b��c��ng�d�by�Bloomb��g�LP��t��ny�t�m�.
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I�HARE����CI�E�ERGING��ARKET � Fund�P��fo�m�nc�"R��k"T��ck�ng�

B�nc�m��k:���CI�D��ly�TR�N�t�Em��g� ����of�08/03/2021�
Cu���ncy:�U�D�

�T��ck�ng

� �v��B�nc�.

�Alp���1Y�W��kly� �0.00�

�B�t��1Y�W��kly� �1.03�

�Co���l�t�on�1Y�W��kly� �0.97�

�B����Co���l�t�on�1Y�W��kly� �0.93�

�Bull�Co���l�t�on�1Y�W��kly� �0.94�

�R��qu���d�1Y�W��kly� �0.94�

�T��ck�ng�E��o��1Y�W��kly�Ann� �4.65�

 � �

 
T���m�t����l�p�oduc�d��n�t����docum�nt�����nt�nd�d�fo���nfo�m�t�on�l�pu�po����only��nd���ould�not�b��con�t�u�d�����n�off���o���ol�c�t�t�on�fo��t���pu�c�����o����l��of��ny�f�n�nc��l��n�t�um�nt.�T��
�nfo�m�t�on�p�ov�d�d������n���fl�ct��cu���nt�m��k�t�p��ct�c����nd����not��nt�nd�d�to�con�t�tut��l�g�l,�t�x,�o���ccount�ng��dv�c�.�T����nfo�m�t�on��nd�d�t��cont��n�d������n�����b��n�obt��n�d�f�om��nt��n�l
d�t��p�oc����ng,�fund��dm�n��t��to������w�ll����ot����out��d���ou�c����nd,��lt�oug���t����b�l��v�d�to�b���ccu��t�,�no�gu���nt���of�compl�t�n����o���ccu��cy����b��ng�m�d�.�Bloomb��g�LP����ll�not�b�
l��bl��fo���ny�lo�����o��d�m�g��t��t��nyon��m�y��uff�����������ult�of���ly�ng�on�t�����nfo�m�t�on.�T����nfo�m�t�on�m�y�b��c��ng�d�by�Bloomb��g�LP��t��ny�t�m�.
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� � Fund�Alloc�t�on�

 
�Tot�l�A���t��(m�l) ����of�08/03/2021

 
�A���t�Alloc�t�on

�Co�po��t�� �0.007�%�

�Equ�ty� �99.735�%�

�Gov��nm�nt� �0.116�%�

��on�y����k�t� �0.143�%�

 ����of�08/02/2021

 
���cto��Alloc�t�on

�B���c���t����l�� �8.018�%�

�Commun�c�t�on�� �19.465�%�

�Con�um��,�Cycl�c�l� �8.855�%�

�Con�um��,�Non"cycl�c�l� �10.399�%�

�D�v����f��d� �0.174�%�

�En��gy� �5.55�%�

�F�n�nc��l� �20.452�%�

�Gov��nm�nt� �0.116�%�

�Indu�t���l� �7.077�%�

�T�c�nology� �17.821�%�

�Ut�l�t���� �1.93�%�

 ����of�08/02/2021

 
�G�o�Alloc�t�on

�Af��c��/���ddl��E��t� �8.815�%�

�A����P�c�f�c� �67.112�%�

�C�nt��l�A���� �10.697�%�

�E��t��n�Eu�op�� �4.887�%�

�No�t��Am���c�� �2.006�%�

��out��&�C�nt��l�Am���c�� �6.126�%�

�W��t��n�Eu�op�� �0.215�%�

 ����of�08/02/2021

 
�Po�tfol�o��t�t��t�c� ����of�08/02/2021

�%�Of�Top�T�n�Hold�ng�� �25.41��Avg�P��c�/E��n�ng�� �17.03�

�Fund�Tu�nov��� �10.00��Avg�P��c�/C����Flow� �10.50�

���d��n��kt�C�p�(�)� �41,755.60��Avg�P��c�/��l��� �1.65�

�Avg����k�t�C�p�(m�l)� �144,715.45��Avg�P��c�/Book�R�t�o� �1.95�

�Avg�Dvd�Y��ld� �2.12��� ��

 
T���m�t����l�p�oduc�d��n�t����docum�nt�����nt�nd�d�fo���nfo�m�t�on�l�pu�po����only��nd���ould�not�b��con�t�u�d�����n�off���o���ol�c�t�t�on�fo��t���pu�c�����o����l��of��ny�f�n�nc��l��n�t�um�nt.�T��
�nfo�m�t�on�p�ov�d�d������n���fl�ct��cu���nt�m��k�t�p��ct�c����nd����not��nt�nd�d�to�con�t�tut��l�g�l,�t�x,�o���ccount�ng��dv�c�.�T����nfo�m�t�on��nd�d�t��cont��n�d������n�����b��n�obt��n�d�f�om��nt��n�l
d�t��p�oc����ng,�fund��dm�n��t��to������w�ll����ot����out��d���ou�c����nd,��lt�oug���t����b�l��v�d�to�b���ccu��t�,�no�gu���nt���of�compl�t�n����o���ccu��cy����b��ng�m�d�.�Bloomb��g�LP����ll�not�b�
l��bl��fo���ny�lo�����o��d�m�g��t��t��nyon��m�y��uff�����������ult�of���ly�ng�on�t�����nfo�m�t�on.�T����nfo�m�t�on�m�y�b��c��ng�d�by�Bloomb��g�LP��t��ny�t�m�.
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9 กองทนุเปิดทหารไทย Emerging Markets 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) 9.0044 9.5250 10.6836 10.1963 8.5983 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 12.8064 9.0044 9.5250 10.6836 10.1963 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุน +41.95% -5.48% -10.84% +4.78% +18.59% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +47.93% -3.91% -9.67% +4.73% +18.65% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +50.66% -4.40% -8.70% +11.48% +24.51% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 391 516 807 352 238 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 484 391 516 807 352 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 476 473 596 633 274 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -65 -101 -223 +457 +71 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.29% 0.17% 0.23% 0.21% 0.20% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

 

 
 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index ณ วนัที ่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 Emerging Markets  

Equity Index 4.24% 16.37% 41.95% 6.22% 1.82% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 3.64% 18.76% 47.93% 8.76% 3.55% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -0.04% 15.15% 50.66% 9.64% 4.18% 

Note**      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI Emerging Markets Net Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ี 

 คํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI Emerging Markets Net Total Return Index สกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
   

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
 

28.29%

61.86%

76.06%

-80.00%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

10-Aug-07 31-May-21

TMBEMEQ Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return



11 กองทนุเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

 

 



12 กองทนุเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

 

รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ี

สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index ณ 

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ี

ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ

ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกัน

วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยู

ไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช

งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

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 อยางไรก็

ตาม 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 Emerging Markets  Equity Index

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 6

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 477,149,163.34 381,995,686.77 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 9,447,082.87 9,288,044.86 

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 4,355.35 5,703.07 

จากการขายหนวยลงทุน 330,504.65 58,887.20 

รวมสินทรัพย 486,931,106.21 391,348,321.90 

หน้ีสิน 6

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 2,006,738.51 342,008.84 

คาใชจายคางจาย 5 445,928.50 355,286.12 

ภาษีเงินไดคางจาย 653.30 855.46 

หน้ีสินอ่ืน 25,877.60 9,949.68 

รวมหน้ีสิน 2,479,197.91 708,100.10 

สินทรัพยสุทธิ 484,451,908.30 390,640,221.80 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุน 378,286,941.52 433,855,128.74 

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดลุ 181,425,411.17 191,612,446.44

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (75,260,444.39) (234,827,353.38)

สินทรัพยสุทธิ 484,451,908.30 390,640,221.80 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 12.8064 9.0039 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป  (หนวย) 37,828,694.1647 43,385,512.8862 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index

งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายได เงินปนผล 6,938,408.88 14,142,058.46

รายไดดอกเบ้ีย 10,644.91 17,285.21 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 613,427.88 282,224.83

รวมรายได 7,562,481.67 14,441,568.50

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 4,743,668.95 4,724,859.84

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 152,730.00 152,124.52

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 436,312.30 355,430.78

คาใชจายอ่ืน 1,041,298.60 2,110,791.13

รวมคาใชจาย 6,374,009.85 7,343,206.27

รายไดสุทธิ 1,188,471.82 7,098,362.23

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 8,966,412.32 (16,002,748.69)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 149,566,972.83 (15,464,583.70)

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (153,435.70) (91,808.44)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 158,379,949.45 (31,559,140.83)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 159,568,421.27 (24,460,778.60)

หัก ภาษีเงินได 3 (1,512.28) (1,827.45)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 159,566,908.99 (24,462,606.05)

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 25 64

2564 2563

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 159,566,908.99 (24,462,606.05)

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 273,889,362.00 90,481,361.41

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป (339,644,584.49) (191,613,613.76)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 93,811,686.50 (125,594,858.40)

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 390,640,221.80 516,235,080.20

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 484,451,908.30 390,640,221.80

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 43,385,512.8862 54,197,600.3196

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 23,801,604.2782  9,506,435.4857 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (29,358,422.9997) (20,318,522.9191)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 37,828,694.1647 43,385,512.8862

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets  Equity Index

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 64

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

iShares MSCI Emerging Markets ETF * 278,450 477,149,163.34 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 410,678,164.94 บาท) 477,149,163.34 100.00

* iShares MSCI Emerging Markets ETF มีนโยบายการลงทุนเพื่อให ไดผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับดัชนี MSCI Emerging Markets

กองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets  Equity Index

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 63

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

iShares MSCI Emerging Markets ETF * 318,279 381,995,686.77 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 465 ,091,661.20 บาท) 381,995 ,686.77 100.00

* iShares MSCI Emerging Markets ETF มีนโยบายการลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีใกล เคียงกับดัชนี MSCI Emerging Markets
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กองทนุเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index (“กองทุน”) เปนกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไม

กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน กองทุนไดจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2550 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 3,000 ลานบาท (แบงเปน 

300 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) 

เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนโดยเนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อกองทุน iShares MSCI 

Emerging Markets ETF ซึ ่งเปนกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

NYSE (New York Stock Exchange) และบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors ประเทศสหรัฐอเมริกา คิด

เปนอัตราโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคม

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

ไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีเปนคร้ังแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังน้ันกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินท่ีนําเสนอในปกอน ซึ่ง

เดิมจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชีสําหรับกิจการท่ี

ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายคร้ังลาสุด ณ วันท่ี

วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
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ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดเงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันท่ีประกาศจายและมีสิทธิท่ีจะไดรับ 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน  

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก

รายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 89,948,849.16 - 

ขายเงินลงทุน 153,328,757.74 90,829,264.29 
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5. รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วของกนั 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 มี

ดังตอไปน้ี 

 บาท   

นโยบายการกําหนดราคา  2564  2563  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 4,743,668.95  4,724,859.84 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 436,312.30  355,430.78 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

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

ซื้อเงินตราตางประเทศ 15,066,000.00  -  ตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 76,950,388.14  9,099,581.57 ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 405,114.98  325,384.11 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 40,633.45  24,477.23 

6. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

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) 

- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 



22 กองทนุเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับท่ี 3) 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 477,149,163.34 -  -  477,149,163.34 

 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 381,995,686.77 -  -  381,995,686.77  

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคลองและถูกจัด

ประเภทอยูในระดับท่ี 1 น้ันประกอบดวยกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศท่ีมีสภาพคลองท่ีซื้อขาย

ในตลาดท่ีจัดต้ังข้ึนอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาท่ีอางอิงสําหรับเคร่ืองมือเหลาน้ี 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  477,149,163.34  477,149,163.34 

เงินฝากธนาคาร 9,447,082.87 -  -  9,447,082.87 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  4,355.35  4,355.35 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  330,504.65  330,504.65 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  2,006,738.51  2,006,738.51 

คาใชจายคางจาย -  -  445,928.50  445,928.50 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  653.30  653.30 

หน้ีสินอ่ืน -  -  25,877.60  25,877.60 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  381,995,686.77  381,995,686.77 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 9,262,147.07 -  25,897.79  9,288,044.86 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  5,703.07  5,703.07 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  58,887.20  58,887.20 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  342,008.84  342,008.84 

คาใชจายคางจาย -  -  355,286.12  355,286.12 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  855.46  855.46 

หน้ีสินอ่ืน -  -  9,949.68  9,949.68 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี ่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู สัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวใน

เคร่ืองมือทางการเงินเน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลา

อันสั้น กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 
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ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยง

ดานอัตราแลกเปลี่ยนดังน้ี 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 15,278,551.50  12,008,666.67 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 45,452.66  2,097.69 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 10.95  12.48 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ

ของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสาร

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน iShares MSCI Emerging Markets ETF จะวิเคราะหปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบตอราคาของ

หลักทรัพย โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับดัชนี MSCI Emerging Markets 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 กองทนุเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

 

 

กองทนุเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 9,451,438.22 1.95% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 9,451,438.22 1.95% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.49% 

 กองทุน Ishares MSCI Emerging Markets ETF 278,450 477,149,163.34 98.49% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 477,149,163.34 98.49% 

 ทรัพยสินอ่ืน 429,778.14 0.09% 

 หน้ีสินอ่ืน -2,578,471.40 -0.53% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 484,451,908.30 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 37,828,694.16 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 12.8064 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

สําหรับรอบบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 สิ้นสดุวันท่ี 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) 4,743.67 0.9955 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 152.73 0.0321 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 436.31 0.0916 

 คาภาษีเงินปนผลรับ 1,041.30 0.2185 

 คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 ภาษีเงินได 1.51 0.0003 

 คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 6,375.52 1.3380 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

 เทากับ 476,525,562.11 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 18.88% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.03 ( 120,537.90 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่1 มถินุายน 2563  ถงึวนัที ่ 31 พฤษภาคม 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 

แตละรายตอคานายหนา

ท้ังหมด 

1 CITIGROUP INC 22,099.17 18.33 

2 CREDIT SUISSE AG 13,821.31 11.47 

3 JP MORGAN SECURITIES LLC 71,636.91 59.43 

4 UOB KAY HIAN SECURITIES 12,980.51 10.77 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 120,537.90 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย Emerging Markets 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 

ไมมี 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (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 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 

5 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


