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1 กองทนุเปิดทหารไทย Japan Equity 

 

วันท่ี   1 กันยายน 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน 

นับต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity มายังผูถือหนวยลงทุน 

ทุกทาน 

 แนวโนมภาพรวมเศรษฐกิจญ่ีปุนยังคงพ่ึงพาการฟนตัวจากอุปสงคภายนอก เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด

และการประกาศสถานการณฉุกเฉินสงผลใหอุปสงคในประเทศหดตัวตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 2 สวนการสงออกยังคงขยายตัว

ตอเน่ืองจากการสงออกไปยังสหรัฐฯ อาเซียนและจีนท่ียังคงแข็งแกรง  ดัชนี PMI ภาคบริการอยูในเกณฑหดตัวตอเน่ืองเปนเดือน

ท่ี 17 สะทอนถึงกิจกรรมในประเทศท่ียังคงออนแอ สงผลใหเศรษฐกิจญ่ีปุนยังตองพ่ึงพาการสงออกเปนกําลังหลักในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ญ่ีปุนยังคงตองเผชิญกับความเสี่ยงจากจํานวนผูติดเชื้อท่ีมีแนวโนมปรับตัวข้ึน และการประกาศ

สถานการณฉุกเฉินรอบใหม โดยเฉพาะในเขตโตเกียว ขณะท่ีการประมาณการเศรษฐกิจ GDP ปงบประมาณ 2564 จะขยายตัว

ลดลงเปน 3.8% จากประมาณการคร้ังกอนในเดือนเมษายนท่ีคาดไวท่ีระดับ 4.0% จากผลของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน

และการแพรระบาดของ COVID-19 ท่ียืดเยื้อ อยางไรก็ตามคาดวา GDP ปงบประมาณ 2565 จะขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปน 2.7% 

จากเดิมท่ีคาด 2.4% 

 ท้ังน้ี ในชวง 1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ดัชนี Nikkei 225 ใหผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.42 ในสกุล

เงินบาทและลดลงรอยละ 1.37 ในสกุลเงินเยน ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity ใหผลตอบแทนลดลงรอยละ 1.87 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย Japan Equity 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย Japan Equity 

 
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 แนวโนมภาพรวมเศรษฐกิจญ่ีปุนยังคงพ่ึงพาการฟนตัวจากอุปสงคภายนอก เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด

และการประกาศสถานการณฉุกเฉินสงผลใหอุปสงคในประเทศหดตัวตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 2 สวนการสงออกยังคงขยายตัว

ตอเน่ืองจากการสงออกไปยังสหรัฐฯ อาเซียนและจีนท่ียังคงแข็งแกรง ดัชนี PMI ภาคบริการอยูในเกณฑหดตัวตอเน่ืองเปนเดือน

ท่ี 17 สะทอนถึงกิจกรรมในประเทศท่ียังคงออนแอ ทําใหเศรษฐกิจญ่ีปุนยังตองพ่ึงพาการสงออกเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ นอกจากน้ี ญ่ีปุนยังคงตองเผชิญกับความเสี่ยงจากจํานวนผูติดเชื้อท่ีมีแนวโนมปรับตัวข้ึนและการประกาศ

สถานการณฉุกเฉินรอบใหม โดยเฉพาะในเขตโตเกียว ขณะท่ีการประมาณการเศรษฐกิจ GDP ปงบประมาณ 2564 จะขยายตัว

ลดลงเปน 3.8% จากประมาณการคร้ังกอนในเดือนเมษายนท่ีคาดไวท่ีระดับ 4.0% จากผลของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน

และการแพรระบาดของ COVID-19 ท่ียืดเยื้อ อยางไรก็ตามคาดวา GDP ปงบประมาณ 2565 จะขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปน 2.7% 

จากเดิมท่ีคาด 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 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหได

ใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Nikkei225 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศผานกองทุน

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุน

ในดัชนี Nikkei 225 โดยตามในรอบบัญชี 6เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity มีผลตอบแทนรอยละ -1.87% 

ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 



3 กองทนุเปิดทหารไทย Japan Equity 

 

อยางไรก็ดีจากตารางอัตราผลตอบแทนของกองทุนในชวงเวลาตางๆ ในหนาถัดไปจะแสดงใหเห็นวากองทุนมี

ผลตอบแทนท่ีแตกตางจากดัชนีอางอิง หรือท่ีเรียกวามี Tracking Error อยูเสมอ ท้ังน้ีเปนผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ  

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเน่ืองจากกองทุนเปดทหารไทย Japan 

Equity เปนกองทุนท่ีลงทุนภายนอกประเทศทําใหผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ี

เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือถาเงินบาทมีการแข็งคาข้ึน อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนท่ีนอย

กวาเม่ือเทียบกับผลตอบแทนสกุลเยน และในทางกลับกันถาคาเงินบาทมีการออนคาลง อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะ

ไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงข้ึน อยางไรก็ตาม กองทุนจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไมตํ่ากวารอยละ 90 ของมูลคาการลงทุนใน

ตางประเทศ 

2. การท่ีกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ใหผลตอบแทนแตกตางกับผลตอบแทนของ

ดัชนี Nikkei 225 ทําใหกองทุนมีอัตราผลตอบแทนท่ีแตกตางกับดัชนีอางอิงอยูบางในชวงปท่ีตลาดหุนมีการ

เปลี่ยนแปลงข้ึนลงรุนแรง จากคาใชจายตางๆ ไดแก ภาษีเงินปนผลท่ีไดรับ และคาใชจายในการบริหารรวมท้ังกองทุนได

นําเงินปนผลท่ีไดรับไปลงทุนตอเน่ือง แตในระยะยาวแลวกองทุนจะใหผลตอบแทนท่ีคอนขางใกลเคียงกับดัชนีโดยในรอบ

บัญชีท่ีผานมากองทุนไดรับเงินปนผลท้ังสิ้น 4,610,192.67 บาท 

3. การท่ีกองทุนมีการคงเงินบางสวนไวในกองทุนเพ่ือใชในการรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ทําใหกองทุนไมสามารถนํา

เงินท้ังหมดลงทุนในกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ได สงผลใหเกิดความแตกตางข้ึน

ในอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับ ซึ่งโดยท่ัวไปปจจัยน้ีจะมีสัดสวนคอนขางนอยยกเวนแตรอบบัญชีท่ีดัชนีมีการปรับตัวข้ึน

หรือลงแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย Japan Equity 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแต  

1 กมุภาพนัธ 2564 ถงึ 31 กรกฎาคม 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหได

ใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Nikkei 225 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศผานกองทุน 

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุน

ในดัชนี Nikkei 225 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 กองทนุเปิดทหารไทย Japan Equity 

 

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�09/03/2021

�Last�Close� ��¥��29,840.00�

��otal�Assets�(mil)� ��¥��8,178,837.23�

��otal�Assets��ate� �09/03/2021�

�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�09/03/2021�
Currency:�JPY�
 
�Performance

� ��und� �Bench.�

�Mean�Return�1Y�Weekly� �28.80� �28.84�

��otal�Return�3M� �0.05� �0.38�

��otal�Return�6M� �"0.77� �"0.80�

��otal�Return�1Y� �25.74� �25.75�

��otal�Return�Ytd� �6.61� �6.90�

�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� �11.05� �11.17�

�	emivariance�1Y�Weekly�Ann� �14.91� �14.56�

�	tandard��ev�1Y�Weekly�Ann� �16.22� �16.45�

�Max��rawdown�1Y� �"10.53� �"10.75�

�Max�Increase�1Y� �32.90� �33.06�

�Kurtosis�1Y�Weekly� �"0.25� �"0.26�

�	kewness�1Y�Weekly� �0.19� �0.20�

 � �

 
�Risk/Return

� �vs�Bench.

��xcess�Return�1Y�Weekly�Ann� �"0.04�

�Information�Ratio�1Y�Weekly� �"0.04�

�Jensen�Alpha�1Y�Weekly� �0.40�

�Modigliani�Rap�1Y�Weekly� �0.00�

�	harpe�Ratio�1Y�Weekly� �1.78�

�	ortino�Ratio�1Y�Weekly� �1.30�

��reynor�Measure�1Y�Weekly� �0.29�

 � �

 

 
�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�09/03/2021�
Currency:�JPY�

��racking

� �vs�Bench.

�Alpha�1Y�Weekly� �0.00�

�Beta�1Y�Weekly� �0.98�

�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�09/03/2021

 
�Asset�Allocation

��quity� �98.385�%�

�Money�Market� �1.615�%�

 �as�of�09/02/2021

 
�	ector�Allocation

�Basic�Materials� �6.022�%�

�Communications� �11.433�%�

�Consumer,�Cyclical� �22.398�%�

�Consumer,��on"cyclical� �20.994�%�

��nergy� �0.223�%�

��inancial� �3.248�%�

�Industrial� �20.049�%�

��echnology� �13.877�%�

��tilities� �0.14�%�

 �as�of�09/02/2021

 
�Geo�Allocation

�Japan� �98.385�%�

 �as�of�09/02/2021

 
�Portfolio�	tatistics �as�of�09/02/2021

�%�Of��op��en�Holdings� �38.20��Avg�Price/�arnings� �16.47�

��und��urnover� �13.00��Avg�Price/Cash��low� �11.71�

�Median�Mkt�Cap�(M)� �3,605,447.00��Avg�Price/	ales� �1.34�

�Avg�Market�Cap�(mil)� �4,942,787.00��Avg�Price/Book�Ratio� �1.90�

�Avg��vd�Yield� �1.54��� ��

 
�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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6 กองทนุเปิดทหารไทย Japan Equity 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 ก.ค. 

64 

29 ม.ค. 

64 

31 ก.ค. 

63 

31 ม.ค. 

63 

31 ก.ค. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 15.3174 12.1471 12.9540 11.9636 11.4977 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 15.0315 15.3174 12.1471 12.9540 11.9636 

กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity -1.87% 26.10% -6.23% 8.28% 4.05% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 3.42% 22.32% -2.31% 8.71% 2.14% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -1.37% 27.42% -6.44% 7.82% 3.60% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 338 700 519 1,486 1,259 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 458 338 700 519 1,486 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 373 429 635 907 1,384 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +126 -472 +228 -1,054 +171 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 1.07% 1.61% 1.26% 1.84% 1.22% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     

      
 

 

 

 



7 กองทนุเปิดทหารไทย Japan Equity 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity 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) (23 ก.พ. 58) 

กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity -5.41% -1.87% +23.82% +6.94% +6.54% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -0.71% +3.42% +26.59% +6.78% +7.78% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -5.31% -1.37% +25.75% +6.55% +6.25% 

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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9 กองทนุเปิดทหารไทย Japan Equity 

 

กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity  
งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ)  
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564  

 
บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 417,432,162.10 บาท) 437,030,904.93 

เงินฝากธนาคาร 15,516,399.77 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 4,094.11 

 จากการขายเงินลงทุน 14,271,566.29 

 จากการขายหนวยลงทุน 99,108.96 

 จากเงินปนผล 4,767,954.11 

ลูกหน้ีอืน 951.09 

รวมสินทรัพย 471,690,979.26 

หนีส้นิ  
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 1,424,909.83 

เจาหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 12,107,356.20 

คาใชจายคางจาย 419,115.94 

ภาษีเงินไดคางจาย 614.12 

หน้ีสินอ่ืน 22,800.31 

รวมหน้ีสิน 13,974,796.40 

สนิทรพัยสทุธ ิ 457,716,182.86 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 306,111,197.07 

บัญชีปรับสมดุล (862,572,972.50) 

กําไรสะสม 1,014,177,958.29  

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 15.0312 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564  
 30,451,053.4672 หนวย) 457,716,182.86  

 



10 กองทนุเปิดทหารไทย Japan Equity 

 

กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564  ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย  11,636.97  

 รายไดจากเงินปนผล  4,610,192.67  

 รวมรายได  4,621,829.64  

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ  1,977,972.91  

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  69,321.42  

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  197,797.24  

 ภาษีเงินไดคางจาย  1,745.55  

 รวมคาใชจาย  2,246,837.12  

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 2,374,992.52 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น  42,308,011.89  

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (29,645,434.75) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการทําสัญญาอนุพันธ (16,570,208.99) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 777,131.60  

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (3,130,500.25) 

  

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน (755,507.73) 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทหารไทย Japan Equity 

 

 

กองทนุเปดทหารไทย Japan Equity 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 15,520,493.88 3.39% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 15,520,493.88 3.39% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 
 หนวยลงทุนตางประเทศ 95.48% 

 กองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund 52,027 437,030,904.93 95.48% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 417,432,162.10 บาท) 437,030,904.93 95.48% 

 ทรัพยสินอ่ืน 7,032,224.25 1.54% 

 หน้ีสินอ่ืน -1,867,440.20 -0.41% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 457,716,182.86 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 30,451,053.4672 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 15.0312 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทหารไทย Japan Equity 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปด Japan Equity Index 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.พ.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.พ.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 1,977.97 0.5350 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 69.32 0.0187 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 197.80 0.0535 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี ไมมี 

คาภาษีเงินปนผลรับ 0.00 0.0000 

ภาษีเงินได 1.75 0.0005 

คาธรรมเนียมธนาคาร 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 2,246.84 0.6077 

หมายเหต ุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 เทากับ 372,778,497.79 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 93.54% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.14% (537,919.99 บาท) 
 

 

 

 

 

 



13 กองทนุเปิดทหารไทย Japan Equity 

 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่1 กมุภาพนัธ 2564  ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา

แตละรายตอ 

คานายหนาท้ังหมด 

1 Credit Suisse Securities (HK) Limited 197,132.86 36.65 

2 Maybank Kimeng Singapoe 132,211.11 24.58 

3 Citigroup Inc. 85,964.84 15.98 

4 UOB Kay hian Singapore 77,595.89 14.42 

5 J.P.Morgan Securities LLC 45,015.29 8.37 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 537,919.99 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 กองทนุเปิดทหารไทย Japan Equity 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย Japan Equity 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 - 31 กรกฎาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 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 

 



15 กองทนุเปิดทหารไทย Japan Equity 

 

 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 

 


