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1 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

วันท่ี  6 ธันวาคม 2564 

 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือนงวดต้ังแต 

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

สถานการณของตลาดหุนยุโรปอางอิงจาก MSCI Europe total net return ในรอบบัญชีท่ีผานมาปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

เน่ืองจากไดรับปจจัยบวกในหลายๆดาน เชน งบการเงินของบริษัทฯ ในตลาดยุโรปดีกวาท่ีคาดการณไว การผอนคลาย

มาตรการ Lock down ตัวเลขอัตราการฉีดวัคซีนท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงเม็ดเงินจํานวนมากท่ีไหลกลับเขาสูตลาดหุนยุโรป ทําใหนัก

ลงทุนคลายความกังวลในแงภาพรวมเศรษฐกิจ สวนดาน GDP ไตรมาสท่ี 3 ของประเทศในแถบ Eurozone น้ัน เติบโต 2.2% 

เทียบกับไตรมาสกอน อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยกดดันจากราคาพลังงานท่ีพุงสูงข้ึน และการขาดแคลนวัตถุดิบในบาง

ภาคอุตสาหกรรมทําใหอัตราเงินเฟอท่ัวไปในชวงเดือนตุลาคม พุงสูงข้ึน อยูท่ี 4.1% จากท่ีประเมินไวท่ี 3.7% ซึ่งเปนอัตราเงิน

เฟอท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 13 ป นอกจากน้ี ทาง ECB หรือ ธนาคารกลางยุโรป ก็ไดประเมินไววาอัตราเงินเฟอท่ีพุงสูงข้ึนน้ี จะยังคงอยู

ในระดับสูงไปอีกระยะหน่ึง ซึ่งนานกวาท่ีคาดการณไว  

ท้ังน้ี ในชวง 1พฤษภาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 ดัชนี MSCI Europe Net Total Index เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.97 ใน

สกุลเงินยูโร และเพ่ิมข้ึน 12.87 ในสกุลเงินบาท ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท ใหผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.87 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทยขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยน โกรท  

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

สถานการณของตลาดหุนยุโรปอางอิงจาก MSCI Europe total net return ในรอบปญท่ีผานมาปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

เน่ืองจากไดรับปจจัยบวกในหลายๆดาน เชน งบการเงินของบริษัทฯ ในตลาดยุโรปดีกวาท่ีคาดการณไว การผอนคลาย

มาตรการ Lock down ตัวเลขอัตราการฉีดวัคซีนท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงเม็ดเงินจํานวนมากท่ีไหลกลับเขาสูตลาดหุนยุโรป ทําใหนัก

ลงทุนคลายความกังวลในแงภาพรวมเศรษฐกิจ สวนดาน GDP ไตรมาสท่ี 3 ของประเทศในแถบ Eurozone น้ัน เติบโต 2.2% 

เทียบกับไตรมาสกอน อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยกดดันจากราคาพลังงานท่ีพุงสูงข้ึน และการขาดแคลนวัตถุดิบในบาง

ภาคอุตสาหกรรมทําใหอัตราเงินเฟอท่ัวไปในชวงเดือนตุลาคม พุงสูงข้ึน อยูท่ี 4.1% จากท่ีประเมินไวท่ี 3.7% ซึ่งเปนอัตราเงิน

เฟอท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 13 ป นอกจากน้ี ทาง ECB หรือ ธนาคารกลางยุโรป ก็ไดประเมินไววาอัตราเงินเฟอท่ีพุงสูงข้ึนน้ี จะยังคงอยู

ในระดับสูงไปอีกระยะหน่ึง และจะคอยๆลดลงในชวงปหนา  

จากการประชุม ECB ในรอบเดือนตุลาคมท่ีผานมาน้ัน ทาง ECB ยังคงมาตรการผอนคลายทางการเงินจาก

ผลกระทบของ Covid-19 และเพ่ิมสภาพคลองใหกับระบบเศรษฐกิจ โดยยังคง Deposit Rate ไวท่ี 0.5% เชนเดิม สวนอัตรา

ดอกเบ้ียในโครงการเงินกูดอกเบ้ียตํ่า TLTRO3 ยังคงไวท่ี 0.00% โดยเปาหมายของธนาคารกลางยุโรปตองการเนนปลอยกู

ใหกับธนาคารท่ัวไป และธุรกิจ SMEs ท่ีไดรับผลกระทบจาก Covid-19 ในสวนของมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ 

(Quantitative Easing) น้ัน ไดมีการเพ่ิมการเขาซื้อสินทรัพยผานมาตรการ Asset Purchase Program (APP) ในอัตรา 2 

หม่ืนลานยูโรตอเดือน และยังไมมีกําหนดการหยุดเขาซื้อ นอกจากน้ี ทางธนาคารกลางยุโรปยังคงมาตรการในการเขาซื้อ

สินทรัพยพิเศษ หรือ Pandemic Emergency Public Purchase (PEPP) โดยต้ังวงเงินสําหรับ PEPP ไวท่ี 1.85 ลานลานยูโร 

และกําหนดใชมาตรการน้ีไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2022 หรือจนกวาสถานการณวิกฤตจาก Covid-19 จะทุเลาลง โดยทาง 

ECB ประเมินวา จํานวนเม็ดเงินท่ีใชในมาตรการการเขาซื้อสินทรัพย (Quantitative Easing) ในชวงปลายป 2021 น้ัน อาจ

ลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2 และ 3 

ในสวนของสภาวะเศรษฐกิจน้ัน ทางธนาคารกลางยุโรปไดมีความเห็นวา เศรษฐกิจไดฟนตัวมาคอนขางมากในไตรมาส

ท่ี 3 โดยผลกระทบของ Covid-19 น้ันลดลงอยางเห็นไดชัด หลายๆประเทศไดมีการยกเลิกมาตรการ Lock down เน่ืองจาก

ประชากรสวนมากไดรับวัคซีนแลว นอกจากน้ี ตลาดแรงงานก็มีปรับตัวท่ีดีข้ึนอยางตอเน่ือง อัตราการวางงานลดลงจากปกอน

อยางเห็นไดชัด แตยังไมสามารถกลับไปสูระดับกอนเกิด Covid-19 ได  นาง Christine Lagarde ประธาน ECB กลาวใน

แถลงการณหลังการประชุมวา ทาง ECB จะยังคงสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ โดยใชท้ังนโยบายการคลัง (Fiscal Policy) 

และนโยบายการเงิน (Monetary Policy) ตอไปจนกวาสถานการณจะดีข้ึน 

ภาพรวมของ portfolio ยังคงเพ่ิมน{าหนักการลงทุนใน Industrial 29.6% , Healthcare  29.1%, Financial 16.8% 

และ Consumer Staples 10% อยางตอเน่ืองโดยบริษัทท่ีเปน Global market leaders จากภาพรวม portfolio ในเดือน

กันยายน 2564 นํ้าหนักการลงทุนในหุน3 อันดับแรกของ portfolio ไดแกอาทิ GlaxoSmithKline Plc รอยละ 4.3 , UCB SA 

รอยละ 4.1, และ Novartis AG 4.1% 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่ 1 

พฤษภาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 

นโยบายของกองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว 

(Master Fund) คือ กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund โดยกองทุน Wellington Strategic European 

Equity Fund มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดดวยการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียน และ/หรือ 

ตราสารอ่ืนท่ีเก่ียวของของบริษัทท่ีมีธุรกิจหลักอยูในกลุมประเทศยุโรป โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย 

ยูโรเปยน โกรท มีผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.87 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 
ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 
 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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2019 4.47 3.73 3.20 4.91 �4.67 5.28 0.34 �1.97 3.14 1.67 3.75 1.04

2020 �0.44 �7.46 �13.34 9.63 3.41 2.76 �0.14 2.09 �2.14 �4.60 14.74 1.51

2021 �0.56 2.19 5.17 2.82 2.72 1.55 3.56 1.66 �2.80 3.13 ��� ���

 
 

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

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

B��chmark:MSCI�Da��y�N���TR�Eur�p� as��f�11/26/2021
Curr��cy:EUR
 
P�rf�rma�c�

 Fu�d B��ch.

M�a��R��ur��1Y����k�y 18.88 21.13

T��a��R��ur��3M �2.95 �0.72

T��a��R��ur��6M 4.75 5.11

T��a��R��ur��1Y 18.54 20.91

T��a��R��ur��Y�d 17.33 18.88

P�rf2020 3.11 �3.32

P�rf2019 27.33 26.05

P�rf2018 �12.55 �10.57

P�rf2017 16.66 10.24

P�rf2016 1.10 2.58

P�rf2015 19.29 8.22

Eff�7D�Y�d ��� ���

30D�Y�d ��� ���

Gr�ss�7D�Y�d ��� ���

Subs�7D�Y�d ��� ���

Av��L�f� ��� ���

MMk��Av��Days�T��Ma�. ��� ���

  

 
R�sk

 Fu�d B��ch.

D�w�s�d��R�sk�1Y����k�y�A�� 7.55 8.19

S�m�var�a�c��1Y����k�y�A�� 10.57 12.20

S�a�dard�D�v�1Y����k�y�A�� 10.40 10.78

Max�Drawd�w��1Y �5.31 �5.24

Max�I�cr�as��1Y 27.02 29.27

Kur��s�s�1Y����k�y 1.11 1.20

Sk�w��ss�1Y����k�y �0.29 �0.59

  

 
R�sk/R��ur�

 vs�B��ch.

Exc�ss�R��ur��1Y����k�y�A�� �1.86

I�f�rma�����Ra����1Y����k�y �0.53

J��s���A�pha�1Y����k�y �0.36

M�d����a���Rap�1Y����k�y �0.02

Sharp��Ra����1Y����k�y 1.87

S�r�����Ra����1Y����k�y 1.09

Tr�y��r�M�asur��1Y����k�y 0.21

  

 

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

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

B��chmark:MSCI�Da��y�N���TR�Eur�p� as��f�11/26/2021
Curr��cy:EUR

Track���

 vs�B��ch.

A�pha�1Y����k�y 0.00

B��a�1Y����k�y 0.91

C�rr��a�����1Y����k�y 0.95

B�ar�C�rr��a�����1Y����k�y 0.88

Bu���C�rr��a�����1Y����k�y 0.93

R�Squar�d�1Y����k�y 0.90

Track����Err�r�1Y����k�y�A�� 3.50

  

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

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

 
T��a��Ass��s�(m��) as��f�11/26/2021

 
Ass���A���ca����

Equ��y 99.163%

M���y�Mark�� 0.837%

 as��f�12/31/2019

 
S�c��r�A���ca����

Bas�c�Ma��r�a�s 2.725%

C�mmu��ca����s 2.862%

C��sum�r,�Cyc��ca� 6.471%

C��sum�r,�N���cyc��ca� 45.401%

F��a�c�a� 10.925%

I�dus�r�a� 28.988%

T�ch�����y 1.791%

 as��f�12/31/2019

 
G���A���ca����

Aus�r�a 0.299%

B����um 3.014%

D��mark 2.404%

F���a�d 1.034%

Fra�c� 12.192%

G�rma�y 14.388%

I�a�y 0.457%

N��h�r�a�ds 6.213%

P�r�u�a� 1.818%

Spa�� 1.918%

Sw�d�� 12.117%

Sw��z�r�a�d 14.837%

U����d�K���d�m 28.471%

 as��f�12/31/2019

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

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

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

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

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

Av��Dvd�Y���d 2.34 

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

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

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

29 ต.ค. 

64 

30 เม.ย. 

64 

30 ต.ค. 

63 

30 เม.ย. 

63 

31 ต.ค. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 14.5853 11.4427 11.3249 12.3670 11.9618 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 16.0251 14.5853 11.4427 11.3249 12.3670 

กองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท +9.87% +27.46% +1.04% -8.43% +3.39% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +12.87% +33.57% +4.31% -10.10% -3.18% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +9.97% +29.00% +0.89% -13.90% +2.70% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 269 218 208 246 283 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 501 269 218 208 246 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 378 245 238 244 259 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +204 -14 +18 -13 -45 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.12% 0.43% 0.18% 0.22% 0.20% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยน โกรท ณ วนัที ่29 ต.ค. 64    

 

ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง

กองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ค. 64) (30 เม.ย. 64) (30 ต.ค. 63) (31 ต.ค. 61) (21 พ.ค. 57) 

กองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท +1.61% +9.87% +40.18% +13.47% +6.54% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +2.36% +12.87% +50.92% +12.60% +4.99% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +3.51% +9.97% +41.99% +11.56% +6.98% 

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

 วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI Europe Net Total Return สกุลเงินยูโร   

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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7 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

 



8 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

กองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท 

งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

  บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 387,045,102.91   บาท) 486,230,680.96 

เงินฝากธนาคาร 14,866,698.23 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 5,202.47 

 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 498,747.67 

ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 1,475,970.57 

รวมสินทรัพย 503,077,299.90 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption) 1,659,130.52 

คาใชจายคางจาย 505,492.00 

ภาษีเงินไดคางจาย 780.37 

หน้ีสินอ่ืน 27,386.94 

รวมหน้ีสิน 2,192,789.83 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ 500,884,510.07 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 313,067,956.96 

บัญชีปรับสมดุล 86,366,151.71 

กําไรสุทธิ 101,450,401.40 

สินทรัพยสุทธิ 500,884,510.07 

  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 16.0249 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย) 31,256,505.8855 
 



9 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

กองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 6,499.73 

 รวมรายได 6,499.73 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดต้ังกองทุน 2,036,850.73 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 61,105.56 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 287,443.46 

 ภาษีเงินได 974.96 

 รวมคาใชจาย 2,386,374.71 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (2,379,874.98) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 38,922,035.15 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการทําสัญญาอนุพันธ (5,665,688.19) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 216.70 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 33,256,563.66 

  
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน 30,876,688.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

 

กองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยน โกรท 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 14,871,900.70 2.97% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 14,871,900.70 2.97% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 97.07% 

 กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund 366,082 486,230,680.96 97.07% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 387,045,102.91 บาท) 486,230,680.96 97.07% 
 ทรัพยสินอ่ืน 1,974,718.24 0.39% 

 หน้ีสินอ่ืน -2,192,789.83 -0.43% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 500,884,510.07 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 31,256,505.8855 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 16.0249 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยนโกรท 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี  31 ต.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 2,036.85 0.5350 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 61.11 0.0161 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 287.44 0.0755 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 0.97 0.0003 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 2,386.37 0.6269 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564  

 เทากับ 377,616,071.86 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 

 
 

 

 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยน โกรท 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 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 ่31 ตลุาคม 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 

 



13 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท 

 

 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 

 


