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วันท่ี 4 ตุลาคม 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 1 ป

นับต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพมายังผูถือ

หนวยลงทุนทุกทาน 

แนวโนมภาพรวมเศรษฐกิจญ่ีปุนยังคงพ่ึงพาการฟนตัวจากอุปสงคภายนอกเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด

ของ COVID-19 และการประกาศสถานการณฉุกเฉินสงผลใหอุปสงคในประเทศหดตัวตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 2 สวนการสงออก

ยังคงขยายตัวตอเน่ือง จากการสงออกไปยังสหรัฐฯ อาเซียนและจีนท่ียังคงแข็งแกรง ดัชนี PMI ภาคบริการอยูในเกณฑหดตัว

ตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 17 บงชี้วากิจกรรมในประเทศยังคงออนแอ ทําใหเศรษฐกิจญ่ีปุนยังตองพ่ึงพาการสงออกเปนกําลังหลักใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ญ่ีปุนยังตองเผชิญกับความเสี่ยงจากจํานวนผูติดเชื้อท่ีมีแนวโนมปรับตัวข้ึนและการประกาศ

สถานการณฉุกเฉินรอบใหมโดยเฉพาะในเขตโตเกียว ขณะท่ีการประมาณการเศรษฐกิจ GDP ปงบประมาณ 2564 จะขยายตัว

ลดลงเปน 3.8% จากประมาณการคร้ังกอนในเดือนเมษายนท่ีคาดวาจะเติบโต 4.0% จากผลของการประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินและการแพรระบาดของ COVID-19 ท่ียืดเยื้อ ขณะท่ีคาด GDP ปงบประมาณ 2565 จะขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปน 2.7% จาก

เดิมท่ีคาด 2.4% 

ในรอบปบัญชีน้ี ดัชนี Nikkei 225 ใหผลตอบแทนรอยละ 26.59 ในสกุลเงินบาท และรอยละ 25.75 ในสกุลเงินเยน 

ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพใหผลตอบแทนรอยละ 23.57  

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย Japan Equity เพือ่การเลีย้งชพี 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 แนวโนมภาพรวมเศรษฐกิจญ่ีปุนยังคงพ่ึงพาการฟนตัวจากอุปสงคภายนอกเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด

ของ COVID-19 และการประกาศสถานการณฉุกเฉินสงผลใหอุปสงคในประเทศหดตัวตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 2 สวนการสงออก

ยังคงขยายตัวตอเน่ือง จากการสงออกไปยังสหรัฐฯ อาเซียนและจีนท่ียังคงแข็งแกรง ดัชนี PMI ภาคบริการอยูในเกณฑหดตัว

ตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 17 บงชี้วากิจกรรมในประเทศยังคงออนแอ ทําใหเศรษฐกิจญ่ีปุนยังตองพ่ึงพาการสงออกเปนกําลังหลักใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ญ่ีปุนยังตองเผชิญกับความเสี่ยงจากจํานวนผูติดเชื้อท่ีมีแนวโนมปรับตัวข้ึนและการประกาศ

สถานการณฉุกเฉินรอบใหมโดยเฉพาะในเขตโตเกียว ขณะท่ีการประมาณการเศรษฐกิจ GDP ปงบประมาณ 2564 จะขยายตัว

ลดลงเปน 3.8% จากประมาณการคร้ังกอนในเดือนเมษายนท่ีคาดวาจะเติบโต 4.0% จากผลของการประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินและการแพรระบาดของ COVID-19 ท่ียืดเยื้อ ขณะท่ีคาด GDP ปงบประมาณ 2565 จะขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปน 2.7% จาก

เดิมท่ีคาด 2.4% 

 การประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) ของ Bank of Japan ในวันท่ี 15 -16 กรกฎาคม 2564 มีมติใหคง

อัตราดอกเบ้ียนโยบายการเงินเดิม ท้ังเปาอัตราดอกเบ้ียระยะสั้นและระยะยาวและเปาการเขาซื้อสินทรัพยตางๆ ดวยมติ 8 ตอ 1 

ใหคงอัตราดอกเบ้ียระยะสั้นไวท่ี -0.1% สําหรับเงินสํารองสวนเกินของธนาคารพาณิชย (Excess Reserve) และคงเปาอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป (Yield Curve Control: YCC) ไวท่ีประมาณ 0% โดยเคลื่อนไหวในกรอบ +/-0.25% 

รวมไปถึงคงวงเงินการเขาซื้อ ETFs และ REITs ตอปท่ี 12 ลานลานเยนและ 180 พันลานเยน ตามลําดับ และยังระบุจะเขาซื้อใน

อัตราท่ีเหมาะสมตามสภาวะของตลาด คงวงเงินการเขาซื้อตราสารหน้ีเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper) และระยะยาว 

(Corporate Bonds) รวมกันตอปท่ี 20 ลานลานเยน จนถึงเดือน มีนาคม 2565 นอกจากน้ียังคงวงเงินโครงการเงินกูปลอด

ดอกเบ้ีย (Special Funds-Supplying Operations) ท่ีใหสถาบันการเงินนําไปปลอยกูใหกับภาคธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบจาก 

COVID-19 มูลคา 90 ลานลานเยน 

 ดานประมาณการเงินเฟอเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยจากการประชุมคร้ังกอนโดยธนาคารกลางคาดเงินเฟอ Core CPI

จะขยายตัว 0.6% ในปงบ 2564 เพ่ิมข้ึนจากประมาณการคร้ังกอนท่ีคาด 0.1% ดวยปจจัยจากผลของราคาพลังงาน ท่ีเพ่ิมข้ึน

สูงกวาคาด อยางไรก็ตาม ภาพในระยะยาวไมมีการ เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยธนาคารกลางคาดเงินเฟอจะฟนตัวข้ึนเปน 0.9% 

ในปงบประมาณ 2565 จากประมาณการคร้ังกอนท่ีคาด 0.8% และอยูท่ี 1.0% ในปงบประมาณ 2566 เทากับการประมาณ การ

คร้ังกอน ซึ่งยังคงหางไกลเปาหมายเงินเฟอท่ี 2% อยางมาก ชี้ใหเห็นวาธนาคารยังคงดําเนินนโยบายทางการเงินผอนคลาย

อยางมากเปนระยะเวลานาน 

กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ มุงหวังสรางผลตอบแทนจากการลงทุน

ในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Nikkei225 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศผานกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคียงกับ
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Nikkei225 โดยในรอบปบัญชีท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพ่ือการเลี้ยง

ชีพมีผลตอบแทนรอยละ 23.57 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

อยางไรก็ดีจากตารางอัตราผลตอบแทนของกองทุนในชวงเวลาตาง ๆ ในหนาถัดไปจะแสดงใหเห็นวากองทุนมี

ผลตอบแทนท่ีแตกตางจากดัชนีอางอิง หรือท่ีเรียกวามี Tracking Error อยูเสมอ ท้ังน้ีเปนผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ  

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเน่ืองจากกองทุนเปดทหารไทย Japan 

Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพเปนกองทุนท่ีลงทุนภายนอกประเทศ ทําใหผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนไดรับผลกระทบจากอัตรา

แลกเปลี่ยนท่ีเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือถาเงินบาทมีการแข็งคาข้ึน อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีนอยกวาเม่ือเทียบกับผลตอบแทนสกุลเยน และในทางกลับกันถาคาเงินบาทมีการออนคาลง อัตรา

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงข้ึน ท้ังน้ี กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไมตํ่ากวารอยละ 90 

ของมูลคาการลงทุนในตางประเทศ 

2. การท่ีกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ใหผลตอบแทนแตกตางกับผลตอบแทนของ

ดัชนี Nikkei 225ทําใหกองทุนมีอัตราผลตอบแทนท่ีแตกตางกับดัชนีอางอิงอยูบางในชวงปท่ีตลาดหุนมีการ

เปลี่ยนแปลงข้ึนลงรุนแรง จากคาใชจายตาง ๆ ไดแก ภาษีเงินปนผลท่ีไดรับ และคาใชจายในการบริหารรวมท้ังกองทุนได

นําเงินปนผลท่ีไดรับไปลงทุนตอเน่ือง แตในระยะยาวแลวกองทุนจะใหผลตอบแทนท่ีคอนขางใกลเคียงกับดัชนี โดยใน

รอบบัญชีท่ีผานมากองทุนไดรับเงินปนผลท้ังสิ้น 733,678.05 บาท 

3. การท่ีกองทุนมีการคงเงินบางสวนไวในกองทุนเพ่ือใชในการรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ทําใหกองทุนไมสามารถนํา

เงินท้ังหมดลงทุนในกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ได สงผลใหเกิดความแตกตางข้ึน

ในอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับ ซึ่งโดยท่ัวไปปจจัยน้ีจะมีสัดสวนคอนขางนอยยกเวนแตรอบบัญชีท่ีดัชนีมีการปรับตัวข้ึน

หรือลงอยางรุนแรง 
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ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่  

1 สงิหาคม 2563 ถงึ 31 กรกฎาคม 2564 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ มุงหวังสรางผลตอบแทนจากการลงทุน

ในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Nikkei 225 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศผานกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคียงกับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Nikkei 225 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย Japan Equity เพือ่การเลีย้งชพี 

วตัถปุระสงคของโครงการ 

เพ่ือสงเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน และเพ่ือสรางผลตอบแทนจาก

การลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nikkei 225 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดย

เฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

- กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

- ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund 

 

กองทนุหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : ญ่ีปุน (JAPAN) 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

วงเงินการลงทุนในตางประเทศบางสวน 

 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : ไมมี 

 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ไมลงทุน 

 

กลยุทธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วดั (passive management 

/ index tracking) 

 

ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 

การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลักคือดัชนี Nikkei 225 ในรูปสกุลเงินเยน ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน

ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
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อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/

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

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ NEXT FUNDS Nikkei 225 

Exchange Traded Fund ในอัตราสวนโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่ง

กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวเปนกองทุนประเภท Exchange Traded Fund ( ETF) ท่ีบริหารงานภายใตความดูแลของ 

Nomura Asset Management Co.,Ltd. จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโตเกียว ประเทศญ่ีปุน และลงทุนในรูปสกุลเงินเยน 

 

กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได ท้ังน้ี กองทุนหลักจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) 

เพ่ือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน(Hedging) รวมถึงกองทุนหลักจะไมลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือ

ตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated 

Securities) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted securities) 

 

สวนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหน้ีในประเทศท่ีมีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารตํ่ากวา 1 ป 

โดยวัตถุประสงคสารองไว เพ่ือการดําเนินงาน หรือรอการลงทุน เพ่ือสภาพคลอง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก

ตางประเทศ ท้ังในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน

ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

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 

 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเเปดทหารไทย Japan Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ ใน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded 

Fund จะอยูในรูปของเงินสกุลเยน เปนสกุลเงินหลัก โดยกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ อาจจะเขาทํา

สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตาม

ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ันผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงิน

ลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลเยน มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา

เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณา

ลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลเยน มีแนวโนมแข็งคา รวมท้ังอาจทําธุรกรรม
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การใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

 

รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 

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

ดังกลาวเปนสําคัญ 

 

อยางไรก็ตาม สาหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure 

Notes) รวมถึงหลักทรัพยท่ีไมมีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถ

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

ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 

 

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ :  

เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ี

ไดรับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานภาครัฐอ่ืนใด 

 

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 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������	��IKK�I�225���CHA� � �und�Overview�

���������	��ikkei�225��xchange��raded��und�is�an��xchange"traded�fund�incorporated�in�Japan.��he��und's�objective�is�to�provide�investment

results�that�corresponds�to�the�price�and�yield�performance�of�the�component�securities�of�the��ikkei�225�stock�average.��he��und�holds�a�portfolio

representing�all�stocks�in�the��ikkei�225�	tock�Average.

 
�Contact��etails

�Management�Company� ��omura�Asset�Management�Co�Ltd�

�Company�Address� ��omura�Holdings�Inc,�1"12"1,

�ihonbashi,�Chuo"Ku,��okyo

103"8260�

�Company��elephone� �81�(3)�3241"9511�

�Web�	ite� �www.nomura"am.co.jp�

��und�Manager� �"�"�

�Mgr�"�	tart��ate� �"�"�

��ransfer�Agent� �Mitsubishi���J��rust�&�Banking

Corp�

 ��und�Info �as�of�09/22/2021

�Last�Close� ��¥��30,450.00�

��otal�Assets�(mil)� ��¥��8,321,686.83�

��otal�Assets��ate� �09/21/2021�

�Inception��ate� �07/09/2001�

�Primary�Benchmark� ��IKK�I�225�

�Curr� �Japanese�Yen�

�Min�Investment� ��Japanese�Yen��1.00�

��icker� �1321�JP�

�I	I�� �JP3027650005�

 
��ees�And��xpenses

��xpense�Ratio� �0.18�

��ront�Load� �"�"�

��und�Mgr�	tated��ee� �0.18�

�Mgr�	tated�Perf.��ee� �"�"�

�High"Water�Mark� �"�"�

�Hurdle�Rate� �"�"�

�Back�Load� �"�"�

��arly�Withdraw��ee� �0.00�

 �Bloomberg�Classification

��und��ype� �����

��und�Asset�Class��ocus� ��quity�

��omicile� �Japan�

��und�Objective� �Broad�Market�

��und�	tyle� �"�"�

��und�Market�Cap��ocus� �Broad�Market�

��und�Geographical��ocus� �Japan�

��und�Currency��ocus� �"�"�

 
��otal�Return�Chart �

 
	easonality

Year Jan �eb Mar Apr May Jun Jul Aug 	ep Oct �ov �ec

2017 "0.20 0.46 "0.46 1.48 2.37 2.07 "0.56 "1.33 4.09 8.19 3.41 0.26

2018 1.54 "4.38 "2.29 4.82 "1.20 0.48 1.27 1.26 6.22 "9.12 2.09 "10.48

2019 3.94 2.95 0.05 4.95 "7.40 3.27 1.29 "3.73 5.57 5.59 1.61 1.79

2020 "2.05 "8.87 "9.59 6.60 8.33 1.93 "2.35 6.42 0.76 "0.84 14.99 4.08

2021 0.85 4.62 1.34 "1.25 0.10 "0.20 "5.18 2.86 "�" "�" "�" "�"

 
� �

 
�he�material�produced�in�this�document�is�intended�for�informational�purposes�only�and�should�not�be�construed�as�an�offer�or�solicitation�for�the�purchase�or�sale�of�any�financial�instrument.��he
information�provided�herein�reflects�current�market�practices�and�is�not�intended�to�constitute�legal,�tax,�or�accounting�advice.��he�information�and�data�contained�herein�has�been�obtained�from�internal

data�processing,�fund�administrators�as�well�as�other�outside�sources�and,�although�it�is�believed�to�be�accurate,�no�guarantee�of�completeness�or�accuracy�is�being�made.�Bloomberg�LP�shall�not�be
liable�for�any�losses�or�damage�that�anyone�may�suffer�as�a�result�of�relying�on�this�information.��he�information�may�be�changed�by�Bloomberg�LP�at�any�time.
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���������	��IKK�I�225���CHA� � �und�Performance"Risk"�racking�

Benchmark:��IKK�I�225 �as�of�09/22/2021�
Currency:�JPY�
 
�Performance

� ��und� �Bench.�

�Mean�Return�1Y�Weekly� �34.02� �34.10�

��otal�Return�3M� �3.01� �2.76�

��otal�Return�6M� �2.60� �2.28�

��otal�Return�1Y� �28.84� �28.54�

��otal�Return�Ytd� �8.79� �8.77�

�Perf�2019� �20.80� �20.31�

�Perf�2018� �"10.70� �"10.66�

�Perf�2017� �21.23� �20.95�

�Perf�2016� �2.03� �2.17�

�Perf�2015� �10.58� �10.99�

�Perf�2014� �8.76� �8.96�

��ff�7��Yld� �"�"� �"�"�

�30��Yld� �"�"� �"�"�

�Gross�7��Yld� �"�"� �"�"�

�	ubs�7��Yld� �"�"� �"�"�

�Avg�Life� �"�"� �"�"�

�MMkt�Avg��ays��o�Mat.� �"�"� �"�"�

 � �

 
�Risk

� ��und� �Bench.�

��ownside�Risk�1Y�Weekly�Ann� �11.35� �11.47�

�	emivariance�1Y�Weekly�Ann� �14.80� �14.47�

�	tandard��ev�1Y�Weekly�Ann� �16.67� �16.87�

�Max��rawdown�1Y� �"10.53� �"10.75�

�Max�Increase�1Y� �34.92� �34.58�

�Kurtosis�1Y�Weekly� �"0.40� �"0.42�

�	kewness�1Y�Weekly� �0.17� �0.17�

 � �

 
�Risk/Return

� �vs�Bench.

��xcess�Return�1Y�Weekly�Ann� �"0.06�

�Information�Ratio�1Y�Weekly� �"0.07�

�Jensen�Alpha�1Y�Weekly� �0.36�

�Modigliani�Rap�1Y�Weekly� �0.00�

�	harpe�Ratio�1Y�Weekly� �2.05�

�	ortino�Ratio�1Y�Weekly� �1.28�

��reynor�Measure�1Y�Weekly� �0.35�

 � �

 

 
�he�material�produced�in�this�document�is�intended�for�informational�purposes�only�and�should�not�be�construed�as�an�offer�or�solicitation�for�the�purchase�or�sale�of�any�financial�instrument.��he
information�provided�herein�reflects�current�market�practices�and�is�not�intended�to�constitute�legal,�tax,�or�accounting�advice.��he�information�and�data�contained�herein�has�been�obtained�from�internal

data�processing,�fund�administrators�as�well�as�other�outside�sources�and,�although�it�is�believed�to�be�accurate,�no�guarantee�of�completeness�or�accuracy�is�being�made.�Bloomberg�LP�shall�not�be
liable�for�any�losses�or�damage�that�anyone�may�suffer�as�a�result�of�relying�on�this�information.��he�information�may�be�changed�by�Bloomberg�LP�at�any�time.
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���������	��IKK�I�225���CHA� � �und�Performance"Risk"�racking�

Benchmark:��IKK�I�225 �as�of�09/22/2021�
Currency:�JPY�

��racking

� �vs�Bench.

�Alpha�1Y�Weekly� �0.00�

�Beta�1Y�Weekly� �0.99�

�Correlation�1Y�Weekly� �1.00�

�Bear�Correlation�1Y�Weekly� �1.00�

�Bull�Correlation�1Y�Weekly� �0.99�

�R�	quared�1Y�Weekly� �1.00�

��racking��rror�1Y�Weekly�Ann� �0.90�

 � �

 
�he�material�produced�in�this�document�is�intended�for�informational�purposes�only�and�should�not�be�construed�as�an�offer�or�solicitation�for�the�purchase�or�sale�of�any�financial�instrument.��he
information�provided�herein�reflects�current�market�practices�and�is�not�intended�to�constitute�legal,�tax,�or�accounting�advice.��he�information�and�data�contained�herein�has�been�obtained�from�internal

data�processing,�fund�administrators�as�well�as�other�outside�sources�and,�although�it�is�believed�to�be�accurate,�no�guarantee�of�completeness�or�accuracy�is�being�made.�Bloomberg�LP�shall�not�be
liable�for�any�losses�or�damage�that�anyone�may�suffer�as�a�result�of�relying�on�this�information.��he�information�may�be�changed�by�Bloomberg�LP�at�any�time.
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� � �und�Allocation�

 
��otal�Assets�(mil) �as�of�09/21/2021

 
�Asset�Allocation

��quity� �98.373�%�

�Money�Market� �1.627�%�

 �as�of�09/21/2021

 
�	ector�Allocation

�Basic�Materials� �6.13�%�

�Communications� �11.617�%�

�Consumer,�Cyclical� �22.127�%�

�Consumer,��on"cyclical� �20.877�%�

��nergy� �0.229�%�

��inancial� �3.261�%�

�Industrial� �19.628�%�

��echnology� �14.368�%�

��tilities� �0.135�%�

 �as�of�09/21/2021

 
�Geo�Allocation

�Japan� �98.373�%�

 �as�of�09/21/2021

 
�Portfolio�	tatistics �as�of�09/21/2021

�%�Of��op��en�Holdings� �38.85��Avg�Price/�arnings� �17.21�

��und��urnover� �13.00��Avg�Price/Cash��low� �12.21�

�Median�Mkt�Cap�(M)� �4,037,614.00��Avg�Price/	ales� �1.40�

�Avg�Market�Cap�(mil)� �5,205,187.00��Avg�Price/Book�Ratio� �1.99�

�Avg��vd�Yield� �1.47��� ��

 
�he�material�produced�in�this�document�is�intended�for�informational�purposes�only�and�should�not�be�construed�as�an�offer�or�solicitation�for�the�purchase�or�sale�of�any�financial�instrument.��he
information�provided�herein�reflects�current�market�practices�and�is�not�intended�to�constitute�legal,�tax,�or�accounting�advice.��he�information�and�data�contained�herein�has�been�obtained�from�internal

data�processing,�fund�administrators�as�well�as�other�outside�sources�and,�although�it�is�believed�to�be�accurate,�no�guarantee�of�completeness�or�accuracy�is�being�made.�Bloomberg�LP�shall�not�be
liable�for�any�losses�or�damage�that�anyone�may�suffer�as�a�result�of�relying�on�this�information.��he�information�may�be�changed�by�Bloomberg�LP�at�any�time.
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 ก.ค. 

64 

31 ก.ค. 

63 

31 ก.ค. 

62 

31 ก.ค. 

61 

31 ก.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 10.5681 10.5030 10.8334 9.5734 8.0724 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 13.0513 10.5681 10.5030 10.8334 9.5734 

กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity  เพ่ือการเลี้ยงชีพ 23.57% 0.62% -3.05% 13.16% 18.59% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 26.59% 6.18% -9.38% 12.01% 7.67% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** 25.75% 0.87% -4.58% 13.19% 20.25% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 42 42 47 30 21 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 63 42 42 47 30 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 52 41 43 48 24 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +12 -1 -4 +11 +6 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.29% 0.39% 0.30% 0.39% 0.63% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่30 กรกฎาคม 2564   

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 เม.ย. 64) (29 ม.ค. 64) (31 ก.ค. 63) (31 ก.ค. 61) (10 ส.ค. 58) 

กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity  

เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
-4.98% -1.35% +23.57% +6.41% +4.56% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -0.71% +3.42% +26.59% +6.78% +5.71% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -5.31% -1.37% +25.75% +6.55% +4.64% 

Note***      

เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี Nikkei 225 ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน  
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี Nikkei 225 สกุลเงินเยน    

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต  
 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน  
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ

การเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ ณ วันท่ี 

31 กรกฎาคม 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควร

ในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 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 และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี

ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูได

เสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ

ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล 

การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
 

(นางสาวชมภูนุช  แซแต)   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2564 
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กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 59,867,362.32 41,673,834.07 

เงินฝากธนาคาร 4,330,511.56 1,393,217.33 

ลูกหน้ี

จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย 759,107.88 728,124.83 

จากการขายหนวยลงทุน 6,500.00 1,500.00 

รวมสินทรัพย 64,963,481.76 43,796,676.23 

หน้ีสิน 7

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 87,011.76 752,182.93 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 2,131,999.57 790,247.20 

คาใชจายคางจาย 5 92,160.48 66,704.38 

หน้ีสินอ่ืน 5,185.04 1,849.06 

รวมหน้ีสิน 2,316,356.85 1,610,983.57 

สินทรัพยสุทธิ 62,647,124.91 42,185,692.66 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 48,002,311.69 39,917,937.10 

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดุล (1,843,825.03) (6,116,362.99) 

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 16,488,638.25 8,384,118.55 

สินทรัพยสุทธิ 62,647,124.91 42,185,692.66 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 13.0508 10.5681 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 4,800,231.0362 3,991,793.6098 

บาท
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งบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดเงินปนผล 733,678.05 706,863.08 

รายไดดอกเบ้ีย 2,858.47 4,043.56 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 80,181.41 86,100.49 

รวมรายได 816,717.93 797,007.13 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 828,318.96 654,713.48 

คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน 19,353.24 15,296.99 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 82,831.87 65,471.27 

คาใชจายอ่ืน 109,587.22 115,526.30 

รวมคาใชจาย 1,040,091.29 851,008.04 

ขาดทุนสุทธิ (223,373.36) (54,000.91) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,380,894.77 813,531.41 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไม เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 7,874,319.88 1,737,290.42 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 401,715.35 (240,035.26) 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (1,341,752.37) (1,533,562.10) 

รายการกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 12,715.43 37,281.31 

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม เกิดขึ้น 8,327,893.06 814,505.78 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 8,104,519.70 760,504.87 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สํา หรับปสิ้นสุดวันที่  31 กรกฎาคม 25 64

2564 2563

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 8,104,519.70 760,504.87 

การเพ่ิมขึ้นของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 46,256,946.86 42,500,365.45 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป (33,900,034.31) (43,447,697.95) 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย สุทธิในระหวางป 20,461,432.25 (186,827.63)

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 42,185,692.66 42,372,520.29 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 62,647,124.91 42,185,692.66

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 3,991,793.6098 4,034,298.5209 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 3,500,785.3213 3,964,778.6327 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (2,692,347.8949) (4,007,283.5438) 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 4,800,231.0362 3,991,793.6098 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย Japan Eq uity เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund * 7,127 59,867,362.32 100.00

(เดมิชือ่ Nikkei 225 Exchange Traded Fund)

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5 0,065 ,15 4.31 บาท) 5 9,867,362.32 100.00

* กองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนเพ่ือใหไดรับ

ผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nikkei 225

ช่ือหลักทรัพย
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund * 6,277 41,673,834.07 100.00

(เดิมช่ือ Nikkei 225 Exchange Traded Fund)

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 39,745 ,945 .94 บาท) 41,673,834.07 100.00

* กองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนเพ่ือใหไดรับ

ผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nikkei 225

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทหารไทย Japan Equity เพือ่การเลีย้งชพี 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 มีเงินทุนจดทะเบียน

จํานวน 1,000 ลานบาท (แบงเปน 100 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded 

Fund (เดิมชื่อ Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

โต เกี ยว  (Tokyo Stock Exchange, Inc., “TSE”) ป ร ะ เ ท ศ ญี ่ปุ น  บ ร ิห า ร แ ล ะ จ ัด ก า ร โ ด ย  Nomura Asset 

Management Co., Ltd. โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนที่

เหลืออาจลงทุนในหลักทรัพย ตราสารทางการเงินอื่น ๆ ทั้งนี้กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) 

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 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้งลาสุด ณ 

วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดเงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

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 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน  21,083,603.47  16,904,448.48 

ขายเงินลงทุน  12,145,289.87  18,106,894.39 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 

2563 มีดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด     

คาธรรมเนียมการจัดการ 828,318.96  654,713.48  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 82,831.87  65,471.27  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

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

ซื้อเงินตราตางประเทศ 17,212,487.84  5,389,255.54  ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 21,021,868.91  2,409,240.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 84,406.20  60,223.35 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 8,440.64  6,022.29 
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6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 55,247,970.25  -   2,131,999.57 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 37,372,279.50  -   790,247.20 

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 31 กรกฎาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 59,867,362.32  -  -  

 

59,867,362.32 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -   2,131,999.57  -   2,131,999.57 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 

 

41,673,834.07  -  -  41,673,834.07 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -   790,247.20  -   790,247.20 

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคลองและถูก

จัดประเภทอยูในระดับที่ 1 นั้นประกอบดวยกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศที่มีสภาพคลองที่ซื้อ

ขายในตลาดที่จัดต้ังขึ้นอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาที่อางอิงสําหรับเครื่องมือเหลานี้ 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  59,867,362.32  59,867,362.32 

เงินฝากธนาคาร 4,308,683.06 -  21,828.50   4,330,511.56 

ลูกหนี้จากเงินปนผลและดอกเบี้ย -  -   759,107.88   759,107.88 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -   6,500.00   6,500.00 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -   87,011.76   87,011.76 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -   2,131,999.57   2,131,999.57 

หนี้สินทางการเงิน        

คาใชจายคางจาย -  -   92,160.48   92,160.48 

หนี้สินอื่น -  -   5,185.04   5,185.04 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  

 

41,673,834.07  

 

41,673,834.07 

เงินฝากธนาคาร 1,393,217.33 -  -  1,393,217.33 

ลูกหนี้จากเงินปนผลและดอกเบี้ย -  -  728,124.83  728,124.83 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -   1,500.00   1,500.00 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

 
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินทางการเงิน 

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  752,182.93  752,182.93 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  790,247.20  790,247.20 

คาใชจายคางจาย -  -  66,704.38  66,704.38 

หนี้สินอื่น -  -   1,849.06   1,849.06 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ

ทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 เยน 

 รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 199,484,730.00  139,788,790.00 

เงินฝากธนาคาร 72,735.00  - 

ลูกหนี้จากเงินปนผล 2,528,355.00  2,441,753.00 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได 
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การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (เดิมชื่อ Nikkei 225 Exchange Traded 

Fund) จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหง

ทุนเพื่อใหไดรับผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nikkei 225 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 
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กองทนุเปดทหารไทย Japan Equity เพือ่การเลีย้งชพี 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 4,330,834.82 6.91% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 4,330,834.82 6.91% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 95.56% 

 กองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund 7,127 59,867,362.32 95.56% 

รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 59,867,362.32 95.56% 
 ทรัพยสินอื่น -1,366,714.95 -2.18% 

 หนี้สินอื่น -184,357.28 -0.29% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 62,647,124.91 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 4,800,231.0362 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 13.0508 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย JAPAN EQUITY เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบ 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที ่31 กรกฎาคม 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  ส.ค.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  ส.ค.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564  ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 828.32 1.6035 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 19.35 0.0375 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 82.83 0.1603 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินปนผลรับ 109.59 0.2121 

คาใชจายอื่นๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 1,040.09 2.0134 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 สงิหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564  

 เทากับ 51,657,775.16 บาท 
 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 23.51% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.05% (24,011.69 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 สงิหาคม 2563  ถงึวนัที ่ 31 กรกฎาคม 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 
 คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 

แตละรายตอคานายหนา

ทั้งหมด 

1 CITIGROUP INC 2,569.83 10.70 

2 CREDIT SUISSE AG 9,930.89 41.36 

3 JP MORGAN SECURITIES LLC 2,033.26 8.47 

4 MAYBANK KIM ENG SECURITIES 6,401.20 26.66 

5 UOB KAY HIAN SECURITIES 3,076.51 12.81 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 24,011.69 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย Japan Equity เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

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

https://www.tmbameastspring.com เลือกหวัขอ > การกํากบัดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 

ไมมี 

 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 

5 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


