
  

 

 กองทุนเปดทหารไทย World Equity Index 

 รายงานประจํารอบ 6 เดอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

 สิ้นสุดวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2564 
 

 

  



สารบัญ

สารถึงผูถือหนวยลงทุน 1

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 2

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 4

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผานมาเม่ือเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 4

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีพรอมท้ังการดําเนินการแกไข 4

ขอมูลของกองทุนรวมท่ีลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึง 5

 เกินกวารอยละ 20 ของ NAV 

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 6

รายงานผูดูแลผลประโยชน 8

งบการเงิน (ไมไดตรวจสอบ) 9

ขอมูลรายละเอียดการลงทุน 11

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 12

รายงานรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุน 13

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 13

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 13



1 กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index 

 

วันท่ี  10 มกราคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือน งวดต้ังแต

วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย World Equity Index 

ในชวงรอบปท่ีผานมา ระบบเศรษฐกิจเกิดความไมสมดุลกันระหวางอุปสงคและอุปทานของสินคาภายหลังจากท่ี

หลายๆประเทศสามารถกลับมาเปดประเทศและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดเปนปกติ ความไมสมดุลน้ีสงผลใหเกิดการเรงตัว

ข้ึนของราคาสินคา สะทอนผานตัวเลขเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงในหลายๆประเทศ จากความกังวลดานเงินเฟอน้ี สงผลใหอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิม ซึ่งกดดัน valuation ของหุน อยางไรก็ดี ดวยผลประกอบการไตรมาส 3/2564 ท่ี

ประกาศออกมาดีท้ังยอดขายและกําไรชวยหนุนใหราคาหุนปรับเพ่ิมข้ึนไดในชวงทายของรอบป 

ท้ังน้ีในชวงรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา ดัชนี MSCI World ใหผลตอบแทนรอยละ 14.42 และ 13.92 ในสกุลเงินบาทและ

ยูโร ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย World Equity Index ใหผลตอบแทนรอยละ 13.58 โดยเงินบาทออนคาจาก 38.0985 บาทตอ

ยูโร ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 เปน 38.2640 บาทตอยูโร ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



2 กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย World Equity Index 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา จากความคืบหนาของการพัฒนาวัคซีนเพ่ือตาน Covid-19 ในชวงปลายป 2563 ทําใหประเทศ

พัฒนาแลวสามารถเขาถึงวัคซีนไดอยางรวดเร็ว สงผลใหเศรษฐกิจสามารถฟนตัวใดในป 2564 สะทอนไดจากตัวเลขเศรษฐกิจท่ี

สําคัญปรับตัวดีข้ึน อาทิ เงินเฟอและการจางงาน เปนตน นําไปสูความกังวลตอการผอนคลายมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ

ธนาคารกลางโดยการปรับลดวงเงินการเขาซื้อสินทรัพย สงผลใหสภาพคลองในตลาดลดลง โดยลาสุดธนาคารกลางสหรัฐ 

(Fed) ไดปรับลดอัตราการเขาซื้อสินทรัพยลงเพ่ิมเติม โดยจากเดิมท่ีลดการเขาซื้อสินทรัพยลงเดือนละ 1.5 หม่ืนลานดอลลาร

สหรัฐฯ เปนลดลงเดือนละ 3 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะเร่ิมต้ังแตเดือนมกราคม 2565 เปนตนไป นอกจากน้ี ธนาคารกลาง

อังกฤษ (BOE) ประกาศข้ึนอัตราดอกเบ้ียจากระดับรอยละ 0.10 สูระดับรอยละ 0.25 เพ่ือสกัดการเพ่ิมข้ึนของเงินเฟอ ท่ี ณ 

เดือนพฤศจิกายนอยูท่ีระดับรอยละ 5.1 YoY ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 10 ป อยางไรก็ดี ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคาร

กลางญ่ีปุน (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินไว โดย ECB มองวาการเรงตัวข้ึนของเงินเฟอเปนการเพ่ิมข้ึนแบบชั่วคราว ในขณะท่ี

ตัวเลขเงินเฟอของญ่ีปุนยังคงอยูหางไกลจากระดับเปาหมายของ BOJ 

สําหรับนโยบายการเงินของประเทศกลุมประเทศเกิดใหม ธนาคารกลางในหลายๆประเทศไดมีการใชนโยบายการเงิน

แบบเขมงวด เพ่ือรับมือกับเงินเฟอในประเทศท่ีสูงข้ึน อาทิ ธนาคารกลางเกาหลีใต (BOK) ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายจากรอย

ละ 0.25 มาอยูท่ีรอยละ 0.75 นับเปนการข้ึนอัตราดอกเบ้ียคร้ังแรกในรอบเกือบ 3 ป ธนาคารกลางรัสเซียประกาศปรับข้ึนอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบายจากรอยละ 7.5 สูระดับรอยละ 8.5 ธนาคารกลางบราซิลประกาศปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายจากรอยละ 

7.75 สูระดับรอยละ 9.25 ในขณะท่ี ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลด RRR ลง 50bps มีผลวันท่ี 15 ธันวาคม เพ่ือ

สนับสนุนการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ทามกลางตัวเลขเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวจากวิกฤตในภาคอสังหาฯและตลาดแรงงานท่ี 

ยังคงไมฟนตัวเต็มท่ี 

 สําหรับป 2563 อัตราการเติบโตของประเทศสหรัฐฯ กลุมประเทศยุโรป ประเทศญ่ีปุน หดตัวรอยละ 2.5 6.2  และ4.8 

ตามลําดับ อยางไรก็ดี ประเทศจีนสามารถเติบโตไดท่ีรอยละ 2.3 ท้ังน้ี ในป 2564 IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะฟนตัวเปนรอยละ 5.9 

โดยคาดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวท่ีรอยละ 6.0 เพ่ิมข้ึนจากการคาดการณเม่ือเดือนกรกฎาคมท่ีระดับรอยละ 7.0 สวน

เศรษฐกิจของกลุมยูโรโซนคาดวาจะเติบโตอยละ 5.0 ปน้ี หลังจากหดตัวท่ีรอยละ 6.3 ปท่ีแลว ชณะท่ีเศรษฐกิจจีนและอินเดีย คาด

วาจะขยายตัวท่ีระดับรอยละ 8.0 และ 9.5 ตามลําดับ พรอมท้ังกลาวเตือนถึงความเสี่ยงตอเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังจากการระบาด

ของไวรัสสายพันธุ Delta ปญหา Supply disruptions เงินเฟอท่ีเรงตัวข้ึน นอกจากน้ี ไดระบุถึงการเขาถึงวัคซีนท่ียังคงมีความ

เหลื่อมล้ํากันอยางมากระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 

 ท้ังน้ี ในชวงรอบปท่ีผานมา ระบบเศรษฐกิจเกิดความไมสมดุลกันระหวางอุปสงคและอุปทานของสินคาภายหลังจากท่ี

หลายๆประเทศสามารถกลับมาเปดประเทศและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดเปนปกติ ความไมสมดุลน้ีสงผลใหเกิดการเรงตัว

ข้ึนของราคาสินคา สะทอนผานตัวเลขเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงในหลายๆประเทศ จากความกังวลดานเงินเฟอน้ี สงผลใหอัตรา
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ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิม ซึ่งกดดัน valuation ของหุน อยางไรก็ดี ดวยผลประกอบการไตรมาส 3/2564 ท่ี

ประกาศออกมาดีท้ังยอดขายและกําไรชวยหนุนใหราคาหุนปรับเพ่ิมข้ึนไดในชวงทายของรอบป 

 

กองทุนเปดทหารไทย World Equity Index 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย World Equity Index ท่ีมีวัตถุประสงคคือการเลียนแบบการลงทุนและ

ผลตอบแทนในดัชนี MSCI World ผานทางกองทุน Lyxor ETF MSCI World ซึ่งเปนกองทุนท่ีมีนโยบายลงทุนเพ่ือใหได

ผลตอบแทนตามดัชนี MSCI Worldอยางไรก็ดีจากตารางอัตราผลตอบแทนของกองทุนในชวงเวลาตาง ๆ ในหนาถัดไปจะแสดง

ใหเห็นวากองทุนมีผลตอบแทนท่ีแตกตางจากดัชนีอางอิง หรือท่ีเรียกวามี Tracking Error อยูเสมอ ท้ังน้ีเปนผลมาจากสาเหตุ

หลัก 3 ประการ คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเน่ืองจากกองทุนเปดทหารไทย World Equity 

Index เปนกองทุนท่ีลงทุนภายนอกประเทศทําใหผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

กลาวคือถาเงินบาทมีการแข็งคาข้ึน อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนท่ีนอยกวาเม่ือเทียบกับ

ผลตอบแทนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และในทางกลับกันถาคาเงินบาทมีการออนคาลง อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็

จะมีอัตราผลตอบแทนสูงข้ึน 

2. การท่ีกองทุน Lyxor ETF MSCI World ใหผลตอบแทนแตกตางกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI World ทําใหกองทุนมี

อัตราผลตอบแทนท่ีแตกตางกับดัชนีอางอิงโดยผลตอบแทนท่ีแตกตางจากดัชนีเกิดจากภาษีของเงินปนผลท่ีไดรับ และ

คาใชจายในการบริหารรวมถึงกองทุนตองรอใหไดรับเงินปนผลกอนเพ่ือนํากลับไปลงทุนซึ่งแตกตางกับสูตรคํานวณ

โดยรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมากองทุนไดรับเงินปนผลท้ังสิ้น 6,572,477.94 บาท 

3. การท่ีกองทุนมีการคงเงินบางสวนไวในกองทุนเพ่ือใชในการรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงิน

ท้ังหมดลงทุนในกองทุน Lyxor ETF MSCI World ได สงผลใหเกิดความแตกตางข้ึนในอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับ ซึ่ง

โดยท่ัวไปปจจัยน้ีจะมีสัดสวนคอนขางนอยยกเวนแตในชวงท่ีดัชนีมีการปรับตัวข้ึนหรือลงแรง 

โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย World Equity Index ใหผลตอบแทนรอยละ 13.58 (ดูรายละเอียด

ในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย World Equity Index ท่ีมีวัตถุประสงคคือการเลียนแบบการลงทุน

และผลตอบแทนในดัชนี MSCI World ผานทางกองทุน Lyxor ETF MSCI World ซึ่งเปนกองทุนท่ีมีนโยบายลงทุนเพ่ือใหได

ผลตอบแทนตามดัชนี MSCI World 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการ

ลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในแตละรอบบัญชี 

จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�YXOR���	I�WOR�D  Fund�Ove�view

��������	I�W��ld�U	IT��ETF�is�a�U	IT��c�mpliant�E�change&t�aded�fund�inc��p��ated�in�F�ance.�The�fund's�investment��bjective�is�t��t�ack�the

pe�f��mance��f�the���	I�W��ld�Inde�.

 
	�ntact�Details

�anagement�	�mpan� ������Inte�nati�nal�Asset

�anagement��A�

	�mpan��Add�ess ������Intl�Asset��anagement,

17,�	�u�s�Valm�,�92800�Puteau�,

F�ance

	�mpan��Teleph�ne 33&1&42&13&96&97

Web��ite www.l����etf.c�m

Fund��anage� Raphael�Diete�len

�g��&��ta�t�Date &�&

T�ansfe��Agent ��ciete�Gene�ale��A

 Fund�Inf� as��f�12/28/2021

�ast�	l�se �€283.93

T�tal�Assets�(mil) �€5,542.09

T�tal�Assets�Date 12/28/2021

Incepti�n�Date 05/02/2006

P�ima���Benchma�k ��	I�Dail��TR�Net�W��ld

	u�� Eu��

�in�Investment &�&

Ticke� W�D�FP

I�IN FR0010315770

 
Fees�And�E�penses

E�pense�Rati� 0.30

F��nt���ad 0.00

Fund��g���tated�Fee 0.30

�g���tated�Pe�f.�Fee &�&

High&Wate���a�k &�&

Hu�dle�Rate &�&

Back���ad 0.00

Ea�l��Withd�aw�Fee &�&

 Bl��mbe�g�	lassificati�n

Fund�T�pe ETF

Fund�Asset�	lass�F�cus Equit�

D�micile F�ance

Fund�Objective Gl�bal

Fund��t�le &�&

Fund��a�ket�	ap�F�cus B��ad��a�ket

Fund�Ge�g�aphical�F�cus Gl�bal

Fund�	u��enc��F�cus &�&

 
T�tal�Retu�n�	ha�t 

 
�eas�nalit�

Yea� Jan Feb �a� Ap� �a� Jun Jul Aug �ep Oct N�v Dec

2017 &0.54 5.02 0.49 &0.56 &1.29 &0.90 &0.94 &0.73 2.82 3.57 &0.30 0.92

2018 1.46 &1.77 &3.68 3.80 3.69 0.22 2.47 1.86 0.75 &5.04 0.49 &7.88

2019 7.45 3.82 2.52 3.50 &4.67 3.86 3.68 &1.69 3.28 &0.17 4.51 0.63

2020 1.12 &8.71 &10.80 9.50 2.36 1.92 &0.37 5.85 &1.17 &2.64 9.40 1.84

2021 0.49 3.16 6.18 2.02 &0.33 4.72 1.86 3.05 &1.89 5.15 0.59 &�&
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inf��mati�n�p��vided�he�ein��eflects�cu��ent�ma�ket�p�actices�and�is�n�t�intended�t��c�nstitute�legal,�ta�,����acc�unting�advice.�The�inf��mati�n�and�data�c�ntained�he�ein�has�been��btained�f��m�inte�nal
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�YXOR���	I�WOR�D  Fund�Pe�f��mance&Risk&T�acking

Benchma�k:��	I�Dail��TR�Net�W��ld as��f�12/28/2021
	u��enc�:EUR
 
Pe�f��mance

 Fund Bench.

�ean�Retu�n�1Y�Weekl� 32.93 32.48

T�tal�Retu�n�3� 10.93 10.65

T�tal�Retu�n�6� 14.16 13.56

T�tal�Retu�n�1Y 32.70 32.42

T�tal�Retu�n�Ytd 33.06 31.94

Pe�f2020 6.34 6.46

Pe�f2019 29.53 30.21

Pe�f2018 &4.29 &4.17

Pe�f2017 7.60 7.38

Pe�f2016 10.20 10.76

Pe�f2015 11.12 10.39

Eff�7D�Yld &�& &�&

30D�Yld &�& &�&

G��ss�7D�Yld &�& &�&

�ubs�7D�Yld &�& &�&

Avg��ife &�& &�&

��kt�Avg�Da�s�T���at. &�& &�&

  

 
Risk

 Fund Bench.

D�wnside�Risk�1Y�Weekl��Ann 7.62 7.75

�emiva�iance�1Y�Weekl��Ann 10.88 11.79

�tanda�d�Dev�1Y�Weekl��Ann 10.75 10.65

�a��D�awd�wn�1Y &4.60 &4.53

�a��Inc�ease�1Y 33.77 33.23

Ku�t�sis�1Y�Weekl� 1.21 0.85

�kewness�1Y�Weekl� 0.12 &0.05

  

 
Risk/Retu�n

 vs�Bench.

E�cess�Retu�n�1Y�Weekl��Ann 0.34

Inf��mati�n�Rati��1Y�Weekl� 0.09

Jensen�Alpha�1Y�Weekl� 2.05

��digliani�Rap�1Y�Weekl� 0.00

�ha�pe�Rati��1Y�Weekl� 3.11

���tin��Rati��1Y�Weekl� 0.98

T�e�n����easu�e�1Y�Weekl� 0.35
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Benchma�k:��	I�Dail��TR�Net�W��ld as��f�12/28/2021
	u��enc�:EUR

T�acking

 vs�Bench.

Alpha�1Y�Weekl� 0.03

Beta�1Y�Weekl� 0.95

	���elati�n�1Y�Weekl� 0.94

Bea��	���elati�n�1Y�Weekl� 0.86

Bull�	���elati�n�1Y�Weekl� 0.96

R��qua�ed�1Y�Weekl� 0.89

T�acking�E�����1Y�Weekl��Ann 3.64
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  Fund�All�cati�n

 
T�tal�Assets�(mil) as��f�12/28/2021

 
Asset�All�cati�n

Equit� 100%

 as��f�12/28/2021

 
�ect���All�cati�n

Basic��ate�ials 3.551%

	�mmunicati�ns 12.819%

	�nsume�,�	�clical 10.8%

	�nsume�,�N�n&c�clical 20.682%

Dive�sified 0.051%

Ene�g� 3.295%

Financial 16.492%

Indust�ial 9.459%

Techn�l�g� 20.191%

Utilities 2.661%

 as��f�12/28/2021

 
Ge��All�cati�n

Af�ica�/��iddle�East 0.235%

Asia�Pacific 9.326%

Easte�n�Eu��pe 0.004%

N��th�Ame�ica 70.728%

��uth�&�	ent�al�Ame�ica 0.104%

Weste�n�Eu��pe 19.604%

 as��f�12/28/2021

 
P��tf�li���tatistics as��f�12/28/2021

%�Of�T�p�Ten�H�ldings 19.49Avg�P�ice/Ea�nings &�&

Fund�Tu�n�ve� &�&Avg�P�ice/	ash�Fl�w 16.77

�edian��kt�	ap�(�) &�&Avg�P�ice/�ales 2.55

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

Avg�Dvd�Yield 1.69 
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6 กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั     

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 พ.ย. 

64 

31 พ.ค. 

64 

30 พ.ย. 

63 

29 พ.ค. 

63 

29 พ.ย. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 18.9639 15.9726 13.8604 14.1124 13.2049 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 21.5395 18.9639 15.9726 13.8604 14.1124 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุน +13.58% +18.73% +15.24% -1.79% +6.87% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +14.42% +19.31% +15.52% -0.36% +7.60% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +13.92% +13.60% +12.63% -6.28% +14.15% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 694 579 658 565 599 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 1,033 694 579 658 565 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 882 634 622 649 554 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +237 +6 -166 +167 -73 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.10% 0.12% 0.31% 0.21% 0.22% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index 

 

 

 

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดทหารไทย World Equity Index ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564   

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง

กองทุน 

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

กองทุนเปดทหารไทย World Equity Index +3.72% +13.58% +34.85% +16.65% +5.53% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +4.23% +14.42% +36.51% +17.95% +5.83% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +3.88% +13.92% +29.42% +17.11% +7.35% 

Note**      

เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI World Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI World Total Return Index สกุลเงินยูโร    

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
 

 

116.21%

125.27%

176.01%

-100.00%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

10-Aug-07 30-Nov-21

TMBWDEQ Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return
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กองทุนเปดทหารไทย World Equity Index 

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

30 พฤศจิกายน 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม  (ราคาทุน 700,768,441.65  บาท) 1,015,878,963.77 

เงินฝากธนาคาร 28,790,803.21 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 10,599.68 

 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 2,468,365.27 

รวมสินทรัพย 1,047,148,731.93 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการซื้อเงินลงทุน 10,542,580.47 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption) 3,122,156.29 

คาใชจายคางจาย 921,231.76 

ภาษีเงินไดคางจาย 1,589.95 

หน้ีสินอ่ืน 52,496.88 

รวมหน้ีสิน 14,640,055.35 

สนิทรพัยสทุธ ิ 1,032,508,676.58 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 479,082,604.49 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 19,587,101.57 

 กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน 533,838,970.52 

 สินทรัพยสุทธิ 1,032,508,676.58 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 21.5395 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 47,935,545.9808 
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กองทุนเปดทหารไทย World Equity Index 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวด 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564  สิ้นสุดวันท่ี 30  พฤศจิกายน 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดเงินปนผล 6,572,477.94 

 รายไดดอกเบ้ียรับ 11,307.96 

 รายไดอ่ืน 463,553.33 

 รวมรายได 7,047,339.23 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 4,410,772.89 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 165,901.68 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 442,404.58 

 รวมคาใชจาย 5,019,079.15 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 2,028,260.08 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 100,492,276.04 

 กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 197,182.15 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 100,689,458.19 

  

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 102,717,718.27 

หัก ภาษีเงินได (1,696.19) 

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 102,716,022.08 
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กองทนุเปดทหารไทย World Equity Index 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 พฤศจกิายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 28,801,402.89 2.79% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 28,801,402.89 2.79% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.39% 

 กองทุน Lyxor UCITS ETF MSCI World 96,948 1,015,878,963.77 98.39% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 700,768,441.65 บาท) 1,015,878,963.77 98.39% 

 ทรัพยสินอ่ืน 4,286,155.33 0.42% 

 หน้ีสินอ่ืน -16,457,845.41 -1.60% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 1,032,508,676.58 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 47,935,545.9808 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 21.5395 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปด World Equity Index 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  มิ.ย.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  มิ.ย.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 พ.ย. 2564  ถึงวันท่ี 30 พ.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 4,410.77 0.4985 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 165.90 0.0187 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 442.40 0.0500 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) 0.00 0.0000 

คาโฆษณา  ไมมี ไมมี 

คาใชจายภาษีเงินได 1.70 0.0002 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 5,020.77 0.5674 

หมายเหต ุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  

 เทากับ 882,391,507.75 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.01% (115,307.58 บาท) 
 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 มถินุายน 2564  ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

 คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 

แตละรายตอคานายหนา

ท้ังหมด 

1 J.P. Morgan Securities plc 115,307.58 100.00 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 115,307.58 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย World Equity Index 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบป 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน  2564 - 30 พฤศจิกายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

ไมมี 

 

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 

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 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


