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1 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี  2 สิงหาคม 2564 

 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือนนับต้ังแตวันท่ี 

1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564  ของกองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท เพ่ือการเลี้ยงชพี มายังทานผูถือหนวยลงทุน

ทุกทาน 

 

สถานการณของตลาดหุนยุโรปอางอิงจาก MSCI Europe total net return มี positive surprise ในปน้ีทําใหตลาด

หุนปรับตัวข้ึนอยางตอเน่ืองจากตนป  เศรษฐกิจยุโรปมีแนวโนมขยายตัวสูงในไตรมาส 2 โดย Bloomberg Consensus คาดวา 

GDP จะพลิกกลับมาขยายตัว 1.4% QoQ จากท่ีหดตัว -0.3% ในไตรมาสกอน สะทอนผานดัชนีชี้วัดความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจ 

(Economic Confidence) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองอยูท่ี 117.9 จุด ในเดือนมิถุนายนสูงสุดนับ ต้ังแตป 2528 และดัชนีผูจัดการ

ฝายจัดซื้อรวม (Composite PMI) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองอยูท่ี 59.5 จุด สูงสุดนับต้ังแตป 2549 จาก การแจกจายวัคซีนท่ี

รวดเร็วมากกวาคาดการณประชากรยูโรโซนเฉลี่ย 53% ไดรับ วัคซีนอยางนอย 1 โดสสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งนําไปสูการทยอย

เปด เศรษฐกิจ หนุนกิจกรรมในภาคบริการ ขณะท่ีภาคการผลิตไดแรง หนุนจากกิจกรรมภาคสงออก 

 

ดัชนี MSCI Europe Net Total Index ใหผลตอบแทนรอยละ 19.13 ในสกุลเงินบาท ดัชนี MSCI Europe Net Total 

Index ปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.00  ในสกุลยูโร ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรทเพ่ือการเลี้ยงชีพใหผลตอบแทน 

รอยละ 13.71 

 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยน โกรท เพือ่การเลีย้งชพี  

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

สถานการณของตลาดหุนยุโรปอางอิงจาก MSCI Europe total net return มี positive surprise ในปน้ีทําใหตลาดหุน

ปรับตัวข้ึนอยางตอเน่ืองจากตนป เศรษฐกิจยุโรปมีแนวโนมขยายตัวสูงในไตรมาส 2 โดย Bloomberg Consensus คาดวา GDP 

จะพลิกกลับมาขยายตัว 1.4% QoQ จากท่ีหดตัว -0.3% ในไตรมาสกอน สะทอนผานดัชนีชีว้ดัความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจ 

(Economic Confidence) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองอยูท่ี 117.9 จุด ในเดือนมิถุนายนสูงสุดนับ ต้ังแตป 2528 และดัชนีผูจัดการ

ฝายจัดซื้อรวม (Composite PMI) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองอยูท่ี 59.5 จุด สูงสุดนับต้ังแตป 2549 จาก การแจกจายวัคซีนท่ี

รวดเร็วมากกวาคาดการณประชากรยูโรโซนเฉลี่ย 53% ไดรับ วคัซีนอยางนอย 1 โดสสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งนําไปสูการทยอยเปด 

เศรษฐกิจ หนุนกิจกรรมในภาคบริการ ขณะท่ีภาคการผลิตไดแรง หนุนจากกิจกรรมภาคสงออก 

 

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงนโยบายผอนคลาย ทางการเงินเดิมตามการคาดการณของตลาดในการประชุม

รอบลาสุดโดยแถลงการณไดระบุถึงการเร่ิมตนใชเปาหมายเงินเฟอใหม ‘สมมาตร 2%’ ท่ีไดเปดเผยในผลการทบทวนนโยบาย

การ เงิน (Strategy Review) ซึ่งสูงข้ึนจากเปาหมายเดิมท่ี ตํ่ากวาแตใกล 2% ขณะท่ี ECB ไดมีมติปรับเปลี่ยนการสงสัญญาณ 

แนวโนมของดอกเบ้ีย (Forward Guidance) เพ่ือใหสอดรับกับ เปาหมายเงินเฟอใหมดังกลาวโดย ECB ระบุอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายจะคงอยู ท่ีระดับตํ่า ในปจจุบัน ไดแก  Deposit Facility Rate ท่ี -0.50%, Main Refinancing Rate ท่ี 0.0% และ 

Marginal Lending Rate ท่ี 0.25% และระบุวาจะคงอยูท่ีระดับน้ีหรือตํ่ากวา “จนกวาจะเห็น เงินเฟอขยายตัวท่ี 2% ไดภายใน

ชวงของการทําประมาณ การและคงอยูท่ีระดับดังกลาวไดตลอดชวงท่ีทําประมาณ การ รวมท้ังเม่ือ ECB ตัดสินวาเงินเฟอไดเรง

ตัวข้ึนอยาง ชัดเจนและจะทรงตัวอยูท่ีระดับ 2% ไดในระยะกลาง โดย อาจมีบางชวงท่ีเงินเฟอขยายตัวเกินเปาไปบางเล็กนอย” ซึ่ง

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีระบุ “จนกวาเงินเฟอจะเรงตัวเขา สูเปาหมายท่ี 2% ไดอยางยั่งยืน”ดานการเขาซื้อสินทรัพยผาน

มาตรการ Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) ECB ยังคงวงเงิน การเขาซื้อท่ี 1.85 ลานลานยูโร และระบุ

เชนเดิมวาเขาซื้อจนถึงเดือน มีนาคม 2565 เปนอยางนอย และจนกวาจะม่ันใจวา วิกฤต COVID-19 ไดสิ้นสุด แมวาธนาคาร

กลางจะสนับสนึนการเสริมสภาพคลองอยางตอเน่ืองแตอยางไรก็ดี เศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงสําคัญจากการ ระบาดของ 

COVID-19 สายพันธุ Delta ท่ีคาดจะลดทอน ประสิทธิภาพของวัคซีน และอาจนําไปสูการเรงตัวของจํานวน ผูเสียชีวิต อันจะ

สงผลใหรัฐบาลประเทศตางๆ มีความจําเปน ตองกลับมาใชมาตรการ Lockdown เขมงวดอีกคร้ัง  

 

ภาพรวมของ portfolio ยังคงเพ่ิมน�าหนักการลงทุนใน Health Care และ industrials สําหรับกลุมท่ีลดนํ้าหนักการลงุ

ทนไดแก Consumer discretionary, materials และ information technology จากภาพรวม portfolio ในเดือนมิถุนายน 2564 

นํ้าหนักการลงทุนในหุน3 อันดับแรกของ portfolio ไดแกอาทิ Novartis AG รอยละ 4.5 ,GlaxoSmithKline Plc รอยละ 4.5 และ 

UCB SA รอยละ 4.2 

 

 

 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564  

นโยบายของกองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท เพ่ือการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

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

Wellington Strategic European Equity Portfolio มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดดวยการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตรา

สารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียน และ/หรือ ตราสารอ่ืนท่ีเก่ียวของของบริษัทท่ีมีธุรกิจหลักอยูในกลุมประเทศยุโรป โดยในรอบ

บัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีผลตอบแทนรอยละ 13.71 (ดูรายละเอียดใน

ตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 
ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 
 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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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�08/03/2021
Curr��cy:EUR
 
P�rf�rma�c�

 Fu�d B��ch.

M�a��R��ur��1Y����k�y 33.30 33.47

T��a��R��ur��3M 7.74 6.48

T��a��R��ur��6M 17.31 16.02

T��a��R��ur��1Y 29.99 30.50

T��a��R��ur��Y�d 19.17 18.43

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

P�rf2014 9.54 6.84

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�� 10.92 10.16

S�m�var�a�c��1Y����k�y�A�� 15.59 14.80

S�a�dard�D�v�1Y����k�y�A�� 15.50 14.43

Max�Drawd�w��1Y �9.38 �8.61

Max�I�cr�as��1Y 39.15 38.37

Kur��s�s�1Y����k�y 2.34 2.19

Sk�w��ss�1Y����k�y 0.03 0.11

  

 
R�sk/R��ur�

 vs�B��ch.

Exc�ss�R��ur��1Y����k�y�A�� �0.12

I�f�rma�����Ra����1Y����k�y �0.03

J��s���A�pha�1Y����k�y �1.68

M�d����a���Rap�1Y����k�y �0.02

Sharp��Ra����1Y����k�y 2.18

S�r�����Ra����1Y����k�y 1.14

Tr�y��r�M�asur��1Y����k�y 0.32

  

 

 
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�08/03/2021
Curr��cy:EUR

Track���

 vs�B��ch.

A�pha�1Y����k�y �0.03

B��a�1Y����k�y 1.04

C�rr��a�����1Y����k�y 0.97

B�ar�C�rr��a�����1Y����k�y 0.95

Bu���C�rr��a�����1Y����k�y 0.96

R�Squar�d�1Y����k�y 0.95

Track����Err�r�1Y����k�y�A�� 3.66

  

 
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�08/03/2021

 
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 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 ม.ิย. 

64 

30 ธ.ค. 

63 

30 ม.ิย. 

63 

30 ธ.ค. 

62 

28 ม.ิย. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 12.7408 11.5019 12.5346 11.6051 9.8804 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 14.4881 12.7408 11.5019 12.5346 11.6051 

กองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยนโกรท เพ่ือการเลี้ยงชีพ 13.71% 10.77% -8.24% 8.01% 38.08% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 19.13% 18.17% -10.22% 4.38% 19.62% 

เกณฑมาตรฐาน 2** 15.00% 11.26% -12.89% 8.51% 36.39% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 65 55 62 54 56 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 106 65 55 62 54 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 81 57 56 55 56 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +33 +2 +3 +1 -11 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.16% 0.18% 0.14% 0.09% 0.18% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย ยโูรเปยน โกรท เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง 

 1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (31 มี.ค. 64) (30 ธ.ค. 63) (30 มิ.ย. 63) (29 มิ.ย. 61) (21 พ.ค. 57) 

กองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท เพ่ือการเลี้ยงชีพ 7.13% +13.71% +25.96% +8.82% +5.36% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 10.36% +19.13% +40.78% +7.64% +4.23% 

เกณฑมาตรฐาน 2** 6.46% +15.00% +27.94% +8.08% +6.53% 

Note**      

เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI Europe Net Total Return 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 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 



8 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

งบแสดงฐานะการเงิน  (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2564 

 บาท  
สนิทรพัย   

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  80,705,253.59 บาท) 105,246,881.25  
เงินฝากธนาคาร 2,202,952.19  
ลูกหน้ี   

 จากดอกเบ้ียคางรับ 160.53  
 จากการขายหนวยลงทุน 830,882.83  
ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 283,950.80  
รวมสินทรัพย 108,564,827.60  

หนีส้นิ   

เจาหน้ี   

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 1,096,732.93  
 จากการรอจัดสรรหนวย 743,867.43  
 จากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 578,398.47  
คาใชจายคางจาย 151,290.83  
หน้ีสินอ่ืน 8,442.92  
รวมหน้ีสิน 2,578,732.58  

สนิทรพัยสทุธ ิ 105,986,095.02  

   

สนิทรพัยสทุธ ิ:   

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 72,985,911.93  
บัญชีปรับสมดุล 11,739,162.52  
กําไรสะสม 21,261,020.57  
สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 14.4881 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน   

 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2564   

 7,315,352.3924 หนวย) 105,986,095.02  
 

 



9 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทุนเปดทหารไทย ยูโรเปยน โกรท เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 2,021.51 

 รายไดคาธรรมเนียมในการรซื้อขายหนวยลงทุน 63,939.89 

 รวมรายได 65,961.40 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 648,726.92 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 12,974.55 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 82,859.24 

 รวมคาใชจาย 744,560.71 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (678,599.31) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 13,508,026.25 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (2,649,192.70) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 220,557.63 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (1,481.28) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 11,077,909.90 

  
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน 10,399,310.59 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปี�ยน โกรท เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

กองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยน โกรท เพือ่การเลีย้งชพี 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 2,203,112.72 2.08% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 2,203,112.72 2.08% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 
 หนวยลงทุนตางประเทศ 99.30% 

 กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund 84,891 105,246,881.25 99.30% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 80,705,253.59 บาท) 105,246,881.25 99.30% 

 ทรัพยสินอ่ืน 536,435.16 0.51% 

 หน้ีสินอ่ืน -2,000,334.11 -1.89% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 105,986,095.02 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 7,315,352.39 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 14.4881 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยน โกรท เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2564  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 648.73 0.8025 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 12.97 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 82.86 0.1025 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 744.56 0.9210 

หมายเหตุ   

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

 เทากับ 81,511,114.35 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.00% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย ยโูรเปยน โกรท เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม  2564 - 30 มิถุนายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

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 มถินุายน 2564 

ไมมี 
 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (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 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 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 

 


