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1 กองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets 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 Emerging Markets Equity Index 

ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนของกลุมประเทศเกิดใหมถูกกดดันจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอและการคาดการณ

เก่ียวกับการยกเลิกมาตรการผอนคลายทางการเงินลง เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึน ซึ่งกดดัน 

valuation ของหุน นอกจากน้ี ในชวงคร่ึงหลังของป 2564 การกลับมาระบาดของ Covid-19 ในบางประเทศ และปจจัยเฉพาะตัว

ของประเทศจีน กดดันผลตอบแทนในตลาดหุน ในขณะท่ี ตลาดหุนอินเดียสามารถสรางผลตอบแทนไดอยางโดดเดน จาก

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 

ท้ังน้ีในชวงรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา ดัชนี MSCI Emerging Markets ใหผลตอบแทนลดลงรอยละ 3.68 ในสกุล 

เงินบาทและลดลงรอยละ 10.81 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index ให

ผลตอบแทนลดลงรอยละ 3.88 โดยคาเงินบาทออนคาจาก 31.23 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 เปน 

33.73 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา เศรษฐกิจของกลุมประเทศเกิดใหมถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-19 สายพันธุ 

Delta ซึ่งตางจากประเทศพัฒนาแลวท่ีสามารถเขาถึงวัคซีนไดอยางรวดเร็ว สงผลใหเศรษฐกิจสามารถฟนตัวใดในป 2564 

สะทอนไดจากตัวเลขเศรษฐกิจท่ีสําคัญปรับตัวดีข้ึน อาทิ เงินเฟอและการจางงาน เปนตน นําไปสูความกังวลตอการผอนคลาย

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของธนาคารกลางโดยการปรับลดวงเงินการเขาซื้อสินทรัพย สงผลใหสภาพคลองในตลาดลดลง 

โดยลาสุดธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ไดปรับลดอัตราการเขาซื้อสินทรัพยลงเพ่ิมเติม โดยจากเดิมท่ีลดการเขาซื้อสินทรัพยลง

เดือนละ 1.5 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ เปนลดลงเดือนละ 3 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะเร่ิมต้ังแตเดือนมกราคม 2565 เปน

ตนไป นอกจากน้ี ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ประกาศข้ึนอัตราดอกเบ้ียจากระดับรอยละ 0.10 สูระดับรอยละ 0.25 เพ่ือสกัด

การเพ่ิมข้ึนของเงินเฟอ ท่ี ณ เดือนพฤศจิกายนอยูท่ีระดับรอยละ 5.1 YoY ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 10 ป อยางไรก็ดี ธนาคาร

กลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญ่ีปุน (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินไว โดย ECB มองวาการเรงตัวข้ึนของเงินเฟอเปนการ

เพ่ิมข้ึนแบบชั่วคราว ในขณะท่ีตัวเลขเงินเฟอของญ่ีปุนยังคงอยูหางไกลจากระดับเปาหมายของ 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 

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดคาดการณ GDP โลกป 2564 จะฟนตัวข้ึนตอเปนรอยละ 5.9 พรอมท้ังกลาว

เตือนถึงความเสี่ยงตอเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังจากการระบาดของไวรัสสายพันธุ Delta ปญหา Supply disruptions เงินเฟอท่ี

เรงตัวข้ึน นอกจากน้ี ไดระบุถึงการเขาถึงวัคซีนท่ียังคงมีความเหลื่อมล้ํากันอยางมากระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลวและประเทศ

กําลังพัฒนา นอกจากน้ี ไดคาดการณเศรษฐกิจกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะฟนตัวข้ึนจากรอยละ 6.3 เปนรอยละ 6.4 โดยคาด

วาจีนจะขยายตัวรอยละ 8.0 ในป 2564 จากเดิมท่ีคาดการณท่ีระดับรอยละ 8.1 สวนเศรษฐกิจอินเดีย IMF คงการคาดการณวา

จะขยายตัวรอยละ 9.5 ในป 2564  

ท้ังน้ี ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนกลุมประเทศเกิดใหมใหผลตอบแทนเปนลบ โดยปรับตัวลงตามตลาดหุนโลกจาก

ความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีสหรัฐฯไดเปดเผยแผนกระตุนเศรษฐกิจท่ีมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับ

แรงหนุนจากการท่ีหลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปดประเทศอีกคร้ัง การฟนตัวของเศรษฐกิจอาจสงผลใหมีการยกเลิก

มาตรการผอนคลายทางการเงินลง เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึน ซึ่งกดดัน valuation ของหุน 

นอกจากน้ี การกลับมาระบาดของ Covid-19 ในบางประเทศ และปจจัยเฉพาะตัวของประเทศจีน อาทิ ความเสี่ยงการผิดนัดชําระ

หน้ีในตลาดอสังหาริมทรัพย และการท่ีทางการออกกฎหมายกํากับและควบคุมในบางธุรกิจ เหลาน้ีเปนปจจัยกดดันผลตอบแทน
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ในตลาดหุน ในขณะท่ี ตลาดหุนอินเดียสามารถสรางผลตอบแทนไดอยางโดดเดน จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจผานการลงทุน

โครงสรางพ้ืนฐาน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนเอกชน และปฏิรูปภาษีเพ่ือหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต 

 

กองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index ท่ีมีวัตถุประสงคคือการ

เลียนแบบการลงทุนและผลตอบแทนในดัชนี MSCI TR Emerging Markets Index ผานทางกองทุน iShare MSCI Emerging 

Markets Index ซึ่งเปนกองทุนท่ีมีนโยบายลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนตามดัชนี MSCI EM อยางไรก็ดีจากตารางอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนในชวงเวลาตาง ๆ ในหนาถัดไปจะแสดงใหเห็นวากองทุนมีผลตอบแทนท่ีแตกตางจากดัชนีอางอิง หรือท่ี

เรียกวามี Tracking Error อยูเสมอ ท้ังน้ีเปนผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ  

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเน่ืองจากกองทุนเปดทหารไทย Emerging 

Markets Equity Index เปนกองทุนท่ีลงทุนภายนอกประเทศทําใหผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนไดรับผลกระทบจากอัตรา

แลกเปลี่ยนท่ีเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือถาเงินบาทมีการแข็งคาข้ึน อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีนอยกวาเม่ือเทียบกับผลตอบแทนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และในทางกลับกันถาคาเงินบาทมีการออนคาลง 

อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงข้ึน  

2. การท่ีกองทุน iShares MSCI Emerging Markets Index ใหผลตอบแทนแตกตางกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI TR 

Emerging Markets Index ทําใหกองทุนมีอัตราผลตอบแทนท่ีแตกตางกับดัชนีอางอิงโดยผลตอบแทนท่ีแตกตางจากดัชนี

เกิดจากภาษีเงินปนผลท่ีไดรับ และคาใชจายในการบริหารรวมถึงกองทุนตองรอใหไดรับเงินปนผลกอนเพ่ือนํากลับไปลงทุน

ซึ่งแตกตางกับสูตรคํานวณโดยในรอบ 6 เดือนท่ีผานมากองทุนไดรับเงินปนผลท้ังสิ้น 2,088,726.49 บาท 

3. การท่ีกองทุนมีการคงเงินบางสวนไวในกองทุนเพ่ือใชในการรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงิน

ท้ังหมดลงทุนในกองทุน iShares MSCI Emerging Markets Index ได สงผลใหเกิดความแตกตางข้ึนในอัตราผลตอบแทน

ท่ีไดรับ ซึ่งโดยท่ัวไปปจจัยน้ีจะมีสัดสวนคอนขางนอยยกเวนแตในชวงท่ีดัชนีมีการปรับตัวข้ึนหรือลงแรง 

โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index ใหผลตอบแทนลดลงรอยละ 

3.88 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 
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ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1  มถินุายน 2564 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index ท่ีมีวัตถุประสงคคือการ

เลียนแบบการลงทุนและผลตอบแทนในดัชนี MSCI TR Emerging Markets Index ผานทางกองทุน iShare MSCI Emerging 

Markets Index ซึ่งเปนกองทุนท่ีมีนโยบายลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนตามดัชนี  MSCI EM 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการ

ลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละรอบ

บัญชี จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 



5 กองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 
 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



I�HARE����CI�E�ERGING��ARKET � Fund�Ov��v��w�

����������CI�Em��g�ng����k�t��ETF�����n��xc��ng�"t��d�d�fund��nco�po��t�d��n�t���U�A.�T���ETF�t��ck��t���p��fo�m�nc��of�t�����CI�TR�Em��g�ng

���k�t��Ind�x.�T���ETF��old���m��g�ng�m��k�t��tock��t��t�c�n�p��dom�n�ntly�b��cl����f��d����l��g���nd�m�d"c�p.�It�w��g�t��t����old�ng��u��ng��

m��k�t�c�p�t�l�z�t�on�m�t�odology��nd���b�l�nc���qu��t��ly.
 
�Cont�ct�D�t��l�

���n�g�m�nt�Comp�ny� �Bl�ckRock�Fund�Adv��o���

�Comp�ny�Add����� �Bl�ckRock�Fund�Adv��o��,�400

How��d��t���t,���n�F��nc��co,�CA

94105,�U�A�

�Comp�ny�T�l�p�on�� �1"415"670"2000�

�W�b���t�� �www.�������.com�

�Fund���n�g��� �G��g���v�g��

��g��"��t��t�D�t�� �01/01/2012�

�T��n�f���Ag�nt� ��t�t���t���t�B�nk�&�T�u�t�Co�

 �Fund�Info ����of�12/28/2021

�L��t�Clo��� ��$��48.78�

�Tot�l�A���t��(m�l)� ��$��28,881.05�

�Tot�l�A���t��D�t�� �12/28/2021�

�Inc�pt�on�D�t�� �04/11/2003�

�P��m��y�B�nc�m��k� ���CI�D��ly�TR�N�t�Em��g��

�Cu��� �U��Doll���

���n�Inv��tm�nt� ��U��Doll����0.00�

�T�ck��� �EE��U��

�I�IN� �U�4642872349�
 
�F����And�Exp�n���

�Exp�n���R�t�o� �0.68�

�F�ont�Lo�d� �0.00�

�Fund��g���t�t�d�F��� �0.68�

��g���t�t�d�P��f.�F��� �"�"�

�H�g�"W�t������k� �"�"�

�Hu�dl��R�t�� �"�"�

�B�ck�Lo�d� �0.00�

�E��ly�W�t�d��w�F��� �0.00�

 �Bloomb��g�Cl����f�c�t�on

�Fund�Typ�� �ETF�

�Fund�A���t�Cl����Focu�� �Equ�ty�

�Dom�c�l�� �Un�t�d��t�t���

�Fund�Obj�ct�v�� �Em��g�ng����k�t��

�Fund��tyl�� �"�"�

�Fund����k�t�C�p�Focu�� �L��g�"c�p�

�Fund�G�og��p��c�l�Focu�� �Int��n�t�on�l�

�Fund�Cu���ncy�Focu�� �"�"�
 
�Tot�l�R�tu�n�C���t �

 
����on�l�ty

Y��� J�n F�b ��� Ap� ��y Jun Jul Aug ��p Oct Nov D�c

2017 6.66 1.74 3.69 1.70 2.85 0.93 5.82 2.35 "0.04 3.28 "0.39 3.77

2018 8.30 "5.90 0.54 "2.82 "2.62 "4.54 3.53 "3.77 "0.58 "8.76 4.90 "3.50

2019 10.34 "1.53 1.13 2.35 "7.33 6.21 "2.66 "3.78 1.69 4.18 "0.09 7.71

2020 "6.15 "3.78 "15.77 7.35 2.97 6.61 8.25 2.89 "1.01 1.41 8.99 7.13

2021 3.17 0.79 "0.73 1.20 1.65 0.95 "6.44 1.57 "3.87 1.07 "4.08 "�"
 
� �

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

B�nc�m��k:���CI�D��ly�TR�N�t�Em��g� ����of�12/28/2021�
Cu���ncy:�U�D�
 
�P��fo�m�nc�

� �Fund� �B�nc�.�

����n�R�tu�n�1Y�W��kly� �0.62� �0.78�

�Tot�l�R�tu�n�3�� �"1.90� �"2.37�

�Tot�l�R�tu�n�6�� �"10.91� �"10.11�

�Tot�l�R�tu�n�1Y� �"1.13� �0.11�

�Tot�l�R�tu�n�Ytd� �"3.80� �"3.02�

�P��f�2020� �17.03� �18.31�

�P��f�2019� �18.20� �18.44�

�P��f�2018� �"15.31� �"14.58�

�P��f�2017� �37.28� �37.28�

�P��f�2016� �10.87� �11.19�

�P��f�2015� �"16.18� �"14.92�

�Eff�7D�Yld� �"�"� �"�"�

�30D�Yld� �"�"� �"�"�

�G�o���7D�Yld� �"�"� �"�"�

��ub��7D�Yld� �"�"� �"�"�

�Avg�L�f�� �"�"� �"�"�

���kt�Avg�D�y��To���t.� �"�"� �"�"�

 � �

 
�R��k

� �Fund� �B�nc�.�

�Down��d��R��k�1Y�W��kly�Ann� �12.72� �12.41�

���m�v����nc��1Y�W��kly�Ann� �18.55� �18.90�

��t�nd��d�D�v�1Y�W��kly�Ann� �17.99� �17.05�

���x�D��wdown�1Y� �"16.60� �"16.06�

���x�Inc������1Y� �13.60� �14.20�

�Ku�to����1Y�W��kly� �0.11� �"0.03�

��k�wn����1Y�W��kly� �"0.04� �"0.21�

 � �

 
�R��k/R�tu�n

� �v��B�nc�.

�Exc����R�tu�n�1Y�W��kly�Ann� �"0.16�

�Info�m�t�on�R�t�o�1Y�W��kly� �"0.03�

�J�n��n�Alp���1Y�W��kly� �"0.17�

��od�gl��n��R�p�1Y�W��kly� �0.00�

�����p��R�t�o�1Y�W��kly� �0.03�

��o�t�no�R�t�o�1Y�W��kly� �0.90�

�T��yno������u���1Y�W��kly� �0.00�

 � �

 

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

B�nc�m��k:���CI�D��ly�TR�N�t�Em��g� ����of�12/28/2021�
Cu���ncy:�U�D�

�T��ck�ng

� �v��B�nc�.

�Alp���1Y�W��kly� �0.00�

�B�t��1Y�W��kly� �1.02�

�Co���l�t�on�1Y�W��kly� �0.96�

�B����Co���l�t�on�1Y�W��kly� �0.89�

�Bull�Co���l�t�on�1Y�W��kly� �0.95�

�R��qu���d�1Y�W��kly� �0.93�

�T��ck�ng�E��o��1Y�W��kly�Ann� �4.76�

 � �

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

 
�Tot�l�A���t��(m�l) ����of�12/28/2021

 
�A���t�Alloc�t�on

�Equ�ty� �99.674�%�

�Gov��nm�nt� �0.033�%�

��on�y����k�t� �0.293�%�

 ����of�12/27/2021

 
���cto��Alloc�t�on

�B���c���t����l�� �7.514�%�

�Commun�c�t�on�� �16.96�%�

�Con�um��,�Cycl�c�l� �8.324�%�

�Con�um��,�Non"cycl�c�l� �10.026�%�

�D�v����f��d� �0.277�%�

�En��gy� �6.09�%�

�F�n�nc��l� �21.393�%�

�Gov��nm�nt� �0.033�%�

�Indu�t���l� �7.475�%�

�T�c�nology� �19.349�%�

�Ut�l�t���� �2.267�%�

 ����of�12/27/2021

 
�G�o�Alloc�t�on

�Af��c��/���ddl��E��t� �9.044�%�

�A����P�c�f�c� �66.297�%�

�C�nt��l�A���� �12.22�%�

�E��t��n�Eu�op�� �5.029�%�

�No�t��Am���c�� �2.166�%�

��out��&�C�nt��l�Am���c�� �4.712�%�

�W��t��n�Eu�op�� �0.239�%�

 ����of�12/27/2021

 
�Po�tfol�o��t�t��t�c� ����of�12/27/2021

�%�Of�Top�T�n�Hold�ng�� �24.32��Avg�P��c�/E��n�ng�� �13.67�

�Fund�Tu�nov��� �10.00��Avg�P��c�/C����Flow� �7.80�

���d��n��kt�C�p�(�)� �37,292.86��Avg�P��c�/��l��� �1.42�

�Avg����k�t�C�p�(m�l)� �133,146.44��Avg�P��c�/Book�R�t�o� �1.79�

�Avg�Dvd�Y��ld� �2.53��� ��

 
T���m�t����l�p�oduc�d��n�t����docum�nt�����nt�nd�d�fo���nfo�m�t�on�l�pu�po����only��nd���ould�not�b��con�t�u�d�����n�off���o���ol�c�t�t�on�fo��t���pu�c�����o����l��of��ny�f�n�nc��l��n�t�um�nt.�T��
�nfo�m�t�on�p�ov�d�d������n���fl�ct��cu���nt�m��k�t�p��ct�c����nd����not��nt�nd�d�to�con�t�tut��l�g�l,�t�x,�o���ccount�ng��dv�c�.�T����nfo�m�t�on��nd�d�t��cont��n�d������n�����b��n�obt��n�d�f�om��nt��n�l
d�t��p�oc����ng,�fund��dm�n��t��to������w�ll����ot����out��d���ou�c����nd,��lt�oug���t����b�l��v�d�to�b���ccu��t�,�no�gu���nt���of�compl�t�n����o���ccu��cy����b��ng�m�d�.�Bloomb��g�LP����ll�not�b�
l��bl��fo���ny�lo�����o��d�m�g��t��t��nyon��m�y��uff�����������ult�of���ly�ng�on�t�����nfo�m�t�on.�T����nfo�m�t�on�m�y�b��c��ng�d�by�Bloomb��g�LP��t��ny�t�m�.
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6 กองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets 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) 12.8064 11.0048 9.0044 9.5144 9.525 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 12.3091 12.8064 11.0048 9.0044 9.5144 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุน -3.88% +16.37% +22.22% -5.36% -0.11% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -3.68% +18.76% +24.83% -4.97% +1.12% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -10.81% +15.15% +31.14% -9.69% +5.87% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 484 443 391 480 516 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 442 484 443 391 480 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 477 507 446 444 502 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -24 -31 -35 -66 -35 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.14% 0.35% 0.25% 0.24% 0.11% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 กองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 
 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 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 Emerging Markets Equity Index -2.79% -3.88% 11.85% 7.48% 1.47% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -2.77% -3.68% 14.40% 10.18% 3.15% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -6.98% -10.81% 2.70% 9.26% 3.20% 

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

 ผลตอบแทน 

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

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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กองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ.วันท่ี 30   พฤศจิกายน 2564 

  

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  389,330,157.54  บาท) 434,824,156.14 

เงินฝากธนาคาร 7,785,448.38 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 3,737.51 

 จากการขายหนวยลงทุน 374,219.96 

รวมสินทรัพย 442,987,561.99 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 659,159.10 

 จากการรอจัดสรรหนวย (Pending) 15,000.00 

คาใชจายคางจาย 405,640.52 

ภาษีเงินไดคางจาย 560.63 

หน้ีสินอ่ืน 24,443.72 

รวมหน้ีสิน 1,104,803.97 

สนิทรพัยสทุธ ิ 441,882,758.02 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 359,032,704.57 

บัญชีปรับสมดุล 176,245,294.01 

กําไรสะสม (93,395,240.56) 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 12.3091 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  
 35,898,877.1399 หนวย) 441,882,758.02 
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กองทุนเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 2,092,854.06 

 รายไดคาธรรมเนียมในการรซื้อขายหนวยลงทุน 144,350.45 

 รวมรายได 2,237,204.51 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 2,382,109.16 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 76,695.74 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 238,927.64 

 คาใชจายอ่ืน 315,881.22 

 รวมคาใชจาย 3,013,613.76 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (776,409.25) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 3,315,823.05 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (20,937,292.53) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 264,249.15 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (17,357,220.33) 

  
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงานกอนภาษเีงนิได (18,133,629.58) 

  

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (18,133,629.58) 

หักภาษีเงินได (561.19) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (18,134,190.77) 
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กองทนุเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 พฤศจกิายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 7,789,185.90 1.76% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 7,789,185.90 1.76% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.40% 

 กองทุน Ishares MSCI Emerging Markets ETF 263,950 434,824,156.14 98.40% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 389,330,157.54 บาท) 434,824,156.14 98.40% 
 ทรัพยสินอ่ืน 374,219.95 0.08% 

 หน้ีสินอ่ืน -1,104,803.97 -0.24% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 441,882,758.02 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 35,898,877.1399 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 12.3091 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

สําหรับรอบ 6 เดือนแรก ของปบัญชี 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) 2,382.11 91.2255 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 76.70 2.9371 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 238.93 9.1500 

 คาภาษีเงินปนผลรับ 315.88 12.0970 

 คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 ภาษีเงินได 0.56 0.0215 

 คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 3,014.17 115.4311 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  

 เทากับ 476,549,769.02 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.00% (10,759.16 บาท) 
 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 มถินุายน 2564  ถงึวนัที ่ 30 พฤศจกิายน 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนาแตละราย

ตอคานายหนาท้ังหมด 

1 CITIGROUP INC 5,427.74 50.45 

2 UOB KAY HIAN SECURITIES 5,331.42 49.55 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 10,759.16 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 

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

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 - 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่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 

 


