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1 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

วันท่ี  8 กรกฎาคม 2564 

 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป งวดต้ังแตวันท่ี  

1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันท่ี 30 เมษายน 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

สถานการณของตลาดหุนยุโรปอางอิงจาก MSCI Europe total net return ในรอบปท่ีผานมาปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

28.46% ในชวงหลังเดือนพฤศจิกายนจากการผอนคลายมาตรการการ lock down ท่ีกดดันเศรษฐกิจจากชวงแรก ตลาดหุนมี

ปรับตัวลดลงอยางรุนแรงหลังจากเดือนกุมภาพันธ เม่ือเร่ิมมีขาวการแพรระบาดของโรค COVID – 19 เร่ิมจากประเทศอิตาลี

และสเปนในชวงเดือนมีนาคม ธนาคารกลางยุโรปไดออกมาตรการผอนคลายทางการเงินในการผลกระทบจาก COVID-19 โดย

การปลอยกูดอกเบ้ียตํ่า (LTROs) พิเศษเปนการชั่วคราวโดยชวยเปนการชวยเหลือเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองในระบบคิดอัตรา

ดอกเบ้ีย ท่ี Deposit Rate หรือรอยละ -0.5   มาตรการท่ี 2 คือลดอัตราดอกเบ้ียในโครงการเงินกูดอกเบ้ียตํ่า TLTRO3 จาก

รอยละ -0.5 - 0.1 ปรับลดเปนรอยละ -0.75 - 0.00  มาตรการน้ีทําใหธนาคารพาณิชยสามารถกูธนาคารไดในอัตราดอกเบ้ียท่ี

ลดลง เปาหมายของธนาคารกลางตองการเนนการปลอยกูใหกับธุรกิจ SMEs ท่ีจะไดรับผลกระทบ มาตรการสุดทายคือการ

เพ่ิมการเขาซื้อสินทรัพย (Quantitative Easing) มูลคารวม 1.2 แสนลานยูโรไปจนถึงสิ้นป 2563  

ท้ังน้ี ในชวงวันท่ี 1พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 ดัชนี MSCI Europe Net Total Index เพ่ิมข้ึนรอยละ 

30.15 ในสกุลเงินยูโร และเพ่ิมข้ึน 39.32 ในสกุลเงินบาท ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท ใหผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 28.79 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทยขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยน โกรท  

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

สถานการณของตลาดหุนยุโรปอางอิงจาก MSCI Europe total net return ในรอบปท่ีผานมาปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

28.46% ในชวงหลังเดือนพฤศจิกายนจากการผอนคลายมาตรการการ lock down ท่ีกดดันเศรษฐกิจจากชวงแรก ตลาดหุนมี

ปรับตัวลดลงอยางรุนแรงหลังจากเดือนกุมภาพันธ เม่ือเร่ิมมีขาวการแพรระบาดของโรค COVID – 19 เร่ิมจากประเทศอิตาลี

และสเปนในชวงเดือนมีนาคม ธนาคารกลางยุโรปไดออกมาตรการผอนคลายทางการเงินในการผลกระทบจาก COVID-19 โดย

การปลอยกูดอกเบ้ียตํ่า (LTROs) พิเศษเปนการชั่วคราวโดยชวยเปนการชวยเหลือเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองในระบบคิดอัตรา

ดอกเบ้ีย ท่ี Deposit Rate หรือรอยละ -0.5   มาตรการท่ี 2 คือลดอัตราดอกเบ้ียในโครงการเงินกูดอกเบ้ียตํ่า TLTRO3 จาก

รอยละ -0.5 - 0.1 ปรับลดเปนรอยละ -0.75 - 0.00  มาตรการน้ีทําใหธนาคารพาณิชยสามารถกูธนาคารไดในอัตราดอกเบ้ียท่ี

ลดลง เปาหมายของธนาคารกลางตองการเนนการปลอยกูใหกับธุรกิจ SMEs ท่ีจะไดรับผลกระทบ มาตรการสุดทายคือการ

เพ่ิมการเขาซื้อสินทรัพย (Quantitative Easing) มูลคารวม 1.2 แสนลานยูโรไปจนถึงสิ้นป 2563  

การทํา QE รอบน้ีจะเนนเขาซื้อหุนกูเอกชนเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหกลุมดังกลาว สวนการเขาซื้อสินทรัพยท่ีอัตรา  

2 หม่ืนลานยูโรตอเดือนยังไมมีกําหนดการหยุดเขาซื้อ มาตราสุดทายคือเพ่ิมการเขาซื้อสินทรัพยผานมาตรการ  (Quantitative 

Easing) พิเศษ หรือ Pandemic Emergency Public Purchase (PEPP) โดยมีวงเงินสูงถึง 1.35 ลานลานยูโร โดยกําหนดใหใช

มาตรการน้ีไปจนถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2564  โดยรวมภาพเศรษฐกิจท่ียังเปราะบางอยางมากทามกลางความเสี่ยงจากการ

ระบาดรอบสองของ COVID-19 การฟนตัวของเศรษฐกิจก็ไมสมดุลกันระหวางประเทศในกลุม โดยประเทศพ่ีใหญอยางเยอรมนี

ฟนตัวข้ึนไดเร็วกวา ขณะท่ีประเทศอิตาลีและสเปน ซึ่งออนแอเน่ืองจากไดรับผลกระทบจาก COVID-19 อยางหนัก ยังฟน

ตัวอยางคอยเปนคอยไปเทาน้ัน   นาง Christine Lagarde ประธาน ECB กลาวในแถลงการณหลังการประชุมวาเศรษฐกิจยูโร

โซนคาดจะหดตัวในไตรมาส 4/2020 (Bloomberg consensus คาด -2.4% QoQ) ซึ่งจะเทากับวาเศรษฐกิจไดเผชิญภาวะ

ถดถอยซ้ําซอน (Double-dip Recession) และเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2021 มีแนวโนมท่ีจะหดตัวตอเชนกันท้ังน้ี นาง Lagarde 

กลาววาเศรษฐกิจยูโรโซนยังรายลอมไปดวยความเสี่ยงดานตํ่า แตก็ลดลงจากการประชุมคร้ังกอน โดยระบุถึงปจจัยบวกท่ีเพ่ิม

เขามา ไดแก การแจกจายวัคซีนท่ีเร่ิมในชวงปลายเดือน ธ.ค., การอนุมัติกองทุน EU Recovery Fund, ภาคการผลิตท่ียังฟนตัว

แข็งแกรง และความไมแนนอนทางการเมืองในสหรัฐฯ ท่ีลดลง และประมาณการเศรษฐกิจรอบเดือน ธ.ค. ท่ีคาด GDP ป 2020F 

และ 2021F ท่ี -7.3% และ 3.9% ตามลําดับน้ัน ยังใชไดอยู ดานการซื้อสินทรัพยผานมาตรการ PEPP นาง Lagarde ยังคงย~า

วาอาจไมมีความจําเปนท่ีจะตองเขาซื้อจนครบวงเงิน EUR1,850bn หากสภาวะทางการเงินสามารถคงอยูในระดับผอนคลาย

เหมือนในปจจุบันได กลาววาคณะกรรมการคอยติดตามการแข็งคาของเงินยูโรอยางใกลชิดดวยความระมัดระวัง เน่ืองจากจะ

สงผลกระทบตอเงินเฟอท่ีตํ่ากวาเปาหมายแตเดิมอยูแลว  

ภาพรวมของ portfolio ยังคงเพ่ิมน~าหนักการลงทุนใน Health Care 30.9% , industrials  29.8%, Financial 

16.2% และ Consumer Staples 9% อยางตอเน่ืองโดยบริษัทท่ีเปน Global market leaders จากภาพรวม portfolio ในเดือน

เมษายน 2564 นํ้าหนักการลงทุนในหุน3 อันดับแรกของ portfolio ไดแกอาทิ GlaxoSmithKline Plc รอยละ 4.3 , Novartis AG 

4.3% ,UBS Group AG รอยละ 3.8. 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 

นโยบายของกองทุนเปดทหารไทยยูโรเปยน โกรท เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว 

(Master Fund) คือ Wellington Strategic European Equity Fund โดยมุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดดวยการลงทุนใน

หลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียน และ/หรือ ตราสารอ่ืนท่ีเก่ียวของของบริษัทท่ีมีธุรกิจหลักอยูในกลุม

ประเทศยุโรป โดยในรอบบัญช ี 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทยยูโรเปยน โกรท มีผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนรอยละ 28.79 (ดู

รายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยน โกรท 

 

วตัถปุระสงคของโครงการ :  

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Wellington Strategic European 

Equity Fund โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

สินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund 

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอรแลนด (IRELAND) 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยาบายการกูยมื (ถาม)ี :  

 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

 

กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี 

ชี้วัด (passive management/index tracking) 

 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  

MSCI Europe Net Total Index ในรูปสกุลเงินยูโร ปรับดวยตนทุนการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทา

คาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให ผูลงทุนทราบลวงหนา

อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลีย่นตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ดัดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกาหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/

หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
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หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington 

Strategic European Equity Fund ในหนวยลงทุนชนิด (Class) S (acc) EUR ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา

รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Ireland ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุน

รวมตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการโดย Wellington Management Portfolios (Dublin) p.l.c. และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทาใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี 

ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง 

บริษัทจัดการจะดาเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผาน www.tmbameastspring.com หรือ

ชองทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกาหนด กอนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหน้ีในประเทศท่ีมีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารตํ่ากวา 1 ป โดย

วัตถุประสงคสํารองไว เพ่ือการดําเนินงาน หรือรอการลงทุน เพ่ือสภาพคลอง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากตางประเทศ 

ท้ังในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท ในกองทุน Wellington Strategic European Equity Fund จะอยูในรูป

ของเงินสกุลยูโร โดยกองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท มีนโยบายจะทําสัญญาสวอป และ/หรือฟอรเวิรดท่ีอางอิงกับอัตรา

แลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา เพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate 

Risk) เกือบท้ังหมด (ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของจานวนเงินลงทุนในตางประเทศ) 

 

รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 

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

ดังกลาวเปนสําคัญ 

 

อยางไรก็ตาม สําหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure 

Notes) รวมถึงหลักทรัพยท่ีไมมีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถ

ลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) ท้ังน้ี กองทุนอาจมีไวซึ่ง

ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 
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รายละเอยีดกองทนุหลกั Wellington Strategic European Equity Fund 

กองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุน คอื กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund ซึ่งเปนกองทุนรวมตราสารแหงทุน 

ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Ireland ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS และเปนกองทุนยอยกองทุนหน่ึงภายใต Umbrella Fund 

ชื่อกองทุน WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C. 

 

ท้ังน้ี ในสวนของกองทุนยอย WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C. เปนกองทุนรวมท่ีเสนอ

ขายใหกับผูลงทุนตางๆ ท้ังผูลงทุนท่ัวไป (retail investors) และผูลงทุนสถาบัน (institutional investors) 

 

รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ :  

เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ี

ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ

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

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

2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 

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

Email: marketing@tmbameastspring.com 

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

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

 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 
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ขอมูลเพ่ิมเติม  

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการ

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

ผลต้ังแตวันท่ี 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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��ab���f�r�a�y���ss�s��r�dama����ha��a�y����may�suff�r�as�a�r�su����f�r��y��������h�s���f�rma����.�Th����f�rma�����may�b��cha���d�by�B���mb�r��LP�a��a�y���m�.
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�ELL�STRAT�EUR�EQ�S�EUR�AC  Fu�d�P�rf�rma�c��R�sk�Track���

B��chmark:MSCI�Da��y�N���TR�Eur�p� as��f�06/03/2021
Curr��cy:EUR
 
P�rf�rma�c�

 Fu�d B��ch.

M�a��R��ur��1Y����k�y 30.75 32.36

T��a��R��ur��3M 8.73 10.24

T��a��R��ur��6M 14.71 16.54

T��a��R��ur��1Y 22.64 24.38

T��a��R��ur��Y�d 12.91 14.58

P�rf2019 27.33 26.05

P�rf2018 �12.55 �10.57

P�rf2017 16.66 10.24

P�rf2016 1.10 2.58

P�rf2015 19.29 8.22

P�rf2014 9.54 6.84

Eff�7D�Y�d ��� ���

30D�Y�d ��� ���

Gr�ss�7D�Y�d ��� ���

Subs�7D�Y�d ��� ���

Av��L�f� ��� ���

MMk��Av��Days�T��Ma�. ��� ���

  

 
R�sk

 Fu�d B��ch.

D�w�s�d��R�sk�1Y����k�y�A�� 13.36 12.59

S�m�var�a�c��1Y����k�y�A�� 19.47 18.35

S�a�dard�D�v�1Y����k�y�A�� 18.68 17.81

Max�Drawd�w��1Y �9.38 �9.18

Max�I�cr�as��1Y 31.84 33.95

Kur��s�s�1Y����k�y 1.20 1.02

Sk�w��ss�1Y����k�y �0.09 0.09

  

 
R�sk/R��ur�

 vs�B��ch.

Exc�ss�R��ur��1Y����k�y�A�� �1.22

I�f�rma�����Ra����1Y����k�y �0.34

J��s���A�pha�1Y����k�y �2.57

M�d����a���Rap�1Y����k�y �0.03

Sharp��Ra����1Y����k�y 1.67

S�r�����Ra����1Y����k�y 1.02

Tr�y��r�M�asur��1Y����k�y 0.30

  

 

 
Th��ma��r�a��pr�duc�d�����h�s�d�cum�����s������d�d�f�r���f�rma����a��purp�s�s����y�a�d�sh�u�d�����b��c��s�ru�d�as�a���ff�r��r�s���c��a�����f�r��h��purchas���r�sa����f�a�y�f��a�c�a����s�rum���.�Th�
��f�rma�����pr�v�d�d�h�r����r�f��c�s�curr����mark���prac��c�s�a�d��s����������d�d����c��s���u������a�,��ax,��r�acc�u������adv�c�.�Th����f�rma�����a�d�da�a�c���a���d�h�r����has�b�����b�a���d�fr�m�����r�a�

da�a�pr�c�ss���,�fu�d�adm���s�ra��rs�as�w����as���h�r��u�s�d��s�urc�s�a�d,�a��h�u�h�����s�b����v�d����b��accura��,�����uara������f�c�mp������ss��r�accuracy��s�b�����mad�.�B���mb�r��LP�sha�������b�
��ab���f�r�a�y���ss�s��r�dama����ha��a�y����may�suff�r�as�a�r�su����f�r��y��������h�s���f�rma����.�Th����f�rma�����may�b��cha���d�by�B���mb�r��LP�a��a�y���m�.
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�ELL�STRAT�EUR�EQ�S�EUR�AC  Fu�d�P�rf�rma�c��R�sk�Track���

B��chmark:MSCI�Da��y�N���TR�Eur�p� as��f�06/03/2021
Curr��cy:EUR

Track���

 vs�B��ch.

A�pha�1Y����k�y �0.04

B��a�1Y����k�y 1.03

C�rr��a�����1Y����k�y 0.98

B�ar�C�rr��a�����1Y����k�y 0.97

Bu���C�rr��a�����1Y����k�y 0.96

R�Squar�d�1Y����k�y 0.96

Track����Err�r�1Y����k�y�A�� 3.71

  

 
Th��ma��r�a��pr�duc�d�����h�s�d�cum�����s������d�d�f�r���f�rma����a��purp�s�s����y�a�d�sh�u�d�����b��c��s�ru�d�as�a���ff�r��r�s���c��a�����f�r��h��purchas���r�sa����f�a�y�f��a�c�a����s�rum���.�Th�
��f�rma�����pr�v�d�d�h�r����r�f��c�s�curr����mark���prac��c�s�a�d��s����������d�d����c��s���u������a�,��ax,��r�acc�u������adv�c�.�Th����f�rma�����a�d�da�a�c���a���d�h�r����has�b�����b�a���d�fr�m�����r�a�

da�a�pr�c�ss���,�fu�d�adm���s�ra��rs�as�w����as���h�r��u�s�d��s�urc�s�a�d,�a��h�u�h�����s�b����v�d����b��accura��,�����uara������f�c�mp������ss��r�accuracy��s�b�����mad�.�B���mb�r��LP�sha�������b�
��ab���f�r�a�y���ss�s��r�dama����ha��a�y����may�suff�r�as�a�r�su����f�r��y��������h�s���f�rma����.�Th����f�rma�����may�b��cha���d�by�B���mb�r��LP�a��a�y���m�.
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  Fu�d�A���ca����

 
T��a��Ass��s�(m��) as��f�06/03/2021

 
Ass���A���ca����

Equ��y 99.163%

M���y�Mark�� 0.837%

 as��f�12/31/2019

 
S�c��r�A���ca����

Bas�c�Ma��r�a�s 2.725%

C�mmu��ca����s 2.862%

C��sum�r,�Cyc��ca� 6.471%

C��sum�r,�N���cyc��ca� 45.401%

F��a�c�a� 10.925%

I�dus�r�a� 28.988%

T�ch�����y 1.791%

 as��f�12/31/2019

 
G���A���ca����

Aus�r�a 0.299%

B����um 3.014%

D��mark 2.404%

F���a�d 1.034%

Fra�c� 12.192%

G�rma�y 14.388%

I�a�y 0.457%

N��h�r�a�ds 6.213%

P�r�u�a� 1.818%

Spa�� 1.918%

Sw�d�� 12.117%

Sw��z�r�a�d 14.837%

U����d�K���d�m 28.471%

 as��f�12/31/2019

 
P�r�f�����S�a��s��cs as��f�12/31/2019

%�Of�T�p�T���H��d���s 35.19Av��Pr�c�/Ear����s 23.85

Fu�d�Tur��v�r ���Av��Pr�c�/Cash�F��w 18.94

M�d�a��Mk��Cap�(M) 18,541.70Av��Pr�c�/Sa��s 1.59

Av��Mark���Cap�(m��) 37,235.83Av��Pr�c�/B��k�Ra��� 2.90

Av��Dvd�Y���d 2.34 

 
Th��ma��r�a��pr�duc�d�����h�s�d�cum�����s������d�d�f�r���f�rma����a��purp�s�s����y�a�d�sh�u�d�����b��c��s�ru�d�as�a���ff�r��r�s���c��a�����f�r��h��purchas���r�sa����f�a�y�f��a�c�a����s�rum���.�Th�
��f�rma�����pr�v�d�d�h�r����r�f��c�s�curr����mark���prac��c�s�a�d��s����������d�d����c��s���u������a�,��ax,��r�acc�u������adv�c�.�Th����f�rma�����a�d�da�a�c���a���d�h�r����has�b�����b�a���d�fr�m�����r�a�

da�a�pr�c�ss���,�fu�d�adm���s�ra��rs�as�w����as���h�r��u�s�d��s�urc�s�a�d,�a��h�u�h�����s�b����v�d����b��accura��,�����uara������f�c�mp������ss��r�accuracy��s�b�����mad�.�B���mb�r��LP�sha�������b�
��ab���f�r�a�y���ss�s��r�dama����ha��a�y����may�suff�r�as�a�r�su����f�r��y��������h�s���f�rma����.�Th����f�rma�����may�b��cha���d�by�B���mb�r��LP�a��a�y���m�.

 
B���mb�r�® Pa���4��f�4



9 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 เม.ย. 

64 

30 เม.ย. 

63 

30 เม.ย. 

62 

30 เม.ย. 

61 

28 เม.ย. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 11.3249 11.9618 11.4139 11.3189 9.3647 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 14.5853 11.3249 11.9618 11.4139 11.3189 

กองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท +28.79% -5.31% +4.80% +0.83% +20.87% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +39.32% -12.93% -1.98% +2.42% +10.78% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +30.15% -11.55% +4.61% +3.66% +16.68% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 208 283 276 323 696 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 269 208 283 276 323 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 241 251 280 286 466 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +5 -58 -7 -51 -437 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.30% 0.20% 0.13% 0.41% 0.50% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยน โกรท ณ วนัที ่30 เม.ย. 2564    

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง 

 1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (29 ม.ค. 64) (30 ต.ค. 63) (30 เม.ย. 63) (30 เม.ย. 61) (21 พ.ค. 57) 

กองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท +10.52% +27.46% +28.79% +8.51% +5.59% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +15.76% +33.57% +39.32% +5.93% +3.54% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +11.43% +29.00% +30.15% +6.38% +6.04% 

Note**      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI Europe Net Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ 

 ผลตอบแทน  
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI Europe Net Total Return สกุลเงินยูโร     

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
 

45.92%

27.32%

50.33%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

22-May-14 30-Apr-21

TMBEG Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return
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12 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

 

รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย

สุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564 ผลการ

ดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ

ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย 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  

 

 



14 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

 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 27 พฤษภาคม 2564 
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กองทุนเปดทหารไทย ยู โร เปยน โกรท 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  30 เมษายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 266,400,254.14 197,665,811.98 

เงินฝากธนาคาร 8,512,049.52 9,063,748.24 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 2,658.16 6,468.14 

จากการขายหนวยลงทุน 449,272.61 17,447.91 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 32,231.36 1,856,706.02 

รวมสินทรัพย 275,396,465.79 208,610,182.29 

หนี้สิน 7

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 934,487.03 165,342.39 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 5,441,632.56 36,820.00 

คาใชจายคางจาย 5 257,962.09 194,845.53 

ภาษีเงินไดคางจาย 398.72 970.22 

เจาหน้ีอ่ืน 5 73.93 - 

หนี้สินอื่น 15,169.99 8,576.66 

รวมหนี้สิน 6,649,724.32 406,554.80 

สินทรัพยสุทธิ 268,746,741.47 208,203,627.49 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 184,258,133.20 183,844,986.58 

กาํไรสะสม

บัญชปีรับสมดลุ 13,412,767.10 9,828,104.86 

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 71,075,841.17 14,530,536.05

สินทรัพยสุทธิ 268,746,741.47 208,203,627.49 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 14.5853 11.3249 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 18,425,813.3201 18,384,498.6581 

บาท



16 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 7,363.60 21,172.95 

รวมรายได 7,363.60 21,172.95

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 2,577,323.65 2,694,982.65

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 77,319.66 80,849.36

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 317,900.25 269,498.26

รวมคาใชจาย 2,972,543.56 3,045,330.27

ขาดทุนสุทธิ (2,965,179.96) (3,024,157.32)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 13,229,232.27 1,612,288.89 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 59,457,528.89 (21,718,567.06) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (5,837,605.30) 6,529,608.40 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (7,229,287.22) 700,737.33 

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (108,279.02) (152,179.04) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน 59,511,589.62 (13,028,111.48)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 56,546,409.66 (16,052,268.80)

หัก ภาษีเงินได 3 (1,104.54) (2,144.92)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 56,545,305.12 (16,054,413.72)

บาท



17 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 25 64

2564 2563

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน 56,545,305.12 (16,054,413.72)

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 171,915,985.79 62,183,435.28

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (167,918,176.93) (121,027,415.04)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 60,543,113.98 (74,898,393.48)

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 208,203,627.49 283,102,020.97 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 268,746,741.47 208,203,627.49

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 18,384,498.6581 23,666,990.5426

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 13,082,797.5132 5,038,276.8073

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (13,041,482.8512) (10,320,768.6918)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 18,425,813.3201 18,384,498.6581 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย ยูโร เปยน โกรท 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 เมษายน 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Wellington Strategic European Equity Fund * 226,613.957 266,400,254.14 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 206,039,729.41 บาท) 266,400,25 4.14 100.00

* กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund จดทะเบียนในประเทศไอรแลนด โดยมีวัตถุประสงคในการลงทุน

เพ่ือหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยการกระจายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในกลุมประเทศยุโรป

ช่ือหลักทรัพย
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กองทุนเปดทหารไทย ยูโร เปยน โกรท 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 เมษายน 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Wellington Strategic European Equity Fund * 232,941.194 197,665,811.98 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 196,762,816.14 บาท) 197,665 ,811.98 100.00

* กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund จดทะเบียนในประเทศไอรแลนด โดยมีวัตถุประสงคในการลงทุน

เพื่อหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยการกระจายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในกลุมประเทศยุโรป

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยน โกรท 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่30 เมษายน 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ปจจุบันกองทุนมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 

2,000 ลานบาท (แบงเปน 200 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปน

ผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการลงทุน

โดยเนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Wellington Strategic 

European Equity Fund Class S (acc) EUR ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอรแลนด และบริหารจัดการโดย Wellington 

Management International Limited โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ทั้งนี้กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) 

จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม

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

บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนว

ปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในป

กอน ซึ่งเดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับ

กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  
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- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้

หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 
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 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 93,165,741.00 37,775,700.00 

ขายเงินลงทุน 97,118,060.00 97,076,600.00 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 และ 2563 

มีดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ 2,577,323.65  2,694,982.65 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 317,900.25  269,498.26 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)    

ซื้อเงินตราตางประเทศ 68,735,740.00  179,597,740.00 ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 74,134,178.10  215,803,684.40 ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 226,623.19  174,881.24 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 31,981.39  17,488.14 

เจาหนี้อื่น 73.93  - 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)    

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  113,349.42 
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6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 240,550,754.60  32,231.36  5,441,632.56 

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 203,938,030.00  1,856,706.02  36,820.00 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ

สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 
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 บาท 

 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  266,400,254.14  -  266,400,254.14 

ตราสารอนุพันธ -  32,231.36  -  32,231.36 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  5,441,632.56  -  5,441,632.56 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  197,665,811.98  -  197,665,811.98 

ตราสารอนุพันธ -  1,856,706.02  -  1,856,706.02 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  36,820.00  -  36,820.00 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 

และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  266,400,254.14  266,400,254.14 

เงินฝากธนาคาร 8,512,049.52 -  -  8,512,049.52 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  2,658.16  2,658.16 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  449,272.61  449,272.61 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  32,231.36  32,231.36 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  934,487.03  934,487.03 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ     5,441,632.56  5,441,632.56 

คาใชจายคางจาย -  -  257,962.09  257,962.09 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  398.72  398.72 

เจาหนี้อื่น -  -  73.93  73.93 

หนี้สินอื่น -  -  15,169.99  15,169.99 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  197,665,811.98  197,665,811.98 

เงินฝากธนาคาร 9,063,748.24 -  -  9,063,748.24 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  6,468.14  6,468.14 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  17,447.91  17,447.91 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  1,856,706.02  1,856,706.02 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  165,342.39  165,342.39 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ     36,820.00  36,820.00 

คาใชจายคางจาย -  -  194,845.53  194,845.53 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  970.22  970.22 

หนี้สินอื่น -  -  8,576.66  8,576.66 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ

ทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ยูโร 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 7,067,069.56  5,613,114.07 

เงินฝากธนาคาร 1,049.97  1,049.97 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธ เพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได 
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การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน Wellington Strategic European Equity Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอราคา

ของหลักทรัพย โดยกองทุนมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยการกระจายการลงทุนใน

ตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในกลุมประเทศยุโรป 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
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กองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยน โกรท 

 ขอมลูรายละเอียดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 8,514,707.68 3.17% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 8,514,707.68 3.17% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 99.13% 

 กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund  226,614 266,400,254.10 99.13% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 266,400,254.10 99.13% 

 ทรัพยสินอื่น -4,910,122.55 -1.83% 

 หนี้สินอื่น -1,258,097.76 -0.47% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 268,746,741.47 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 18,425,813.3201 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 14.5853 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยนโกรท 

สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ค.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ค.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564  ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 2577.32 1.0681 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 77.32 0.0320 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 317.90 0.1317 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 1.10 0.0005 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 2,973.64 1.2323 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  

 เทากับ 241,308,955.19 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 38.61% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยน โกรท 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

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

ธุรกรรมกับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th 

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 

ไมมี 
 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (Soft Commission) 

 บริษัทที่ใหผลประโยชน ผลประโยชนที่ไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม 

3 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

4 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

5 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 

6 นาวสุวัลล ีศิริสมบัติยืนยง 
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 บริษัทที่ใหผลประโยชน ผลประโยชนที่ไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 

 

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS 

Fund ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 


