กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพือ่ การเลีย้ งชีพ
รายงานประจํารอบ 6 เดือน

ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

สารบัญ
สารถึงผูถือหนวยลงทุน
รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ขอมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง
เกินกวารอยละ 20 ของ NAV
ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายงานผูดูแลผลประโยชน
งบการเงิน (ไมไดตรวจสอบ)
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุน
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3
การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
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วันที่ 7 มีนาคม 2565
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน
นับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ของกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพมายังผูถือ
หนวยลงทุนทุกทาน
แนวโนมภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุนในสวนของเศรษฐกิจธนาคารกลางคาดการณ GDP ปงบประมาณ 2564 ขยายตัว
2.8% จากประมาณการครั้งกอนในเดือนตุลาคม 2564 ที่ 3.4% เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 สายพันธุ Omicron ที่
ระบาดรุนแรงภายในประเทศ และสภาวะเงินเฟอที่พุงสูงขึ้น ขณะที่คาด GDP ปงบประมาณ 2565 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน 3.8%
จากเดิมที่คาด 2.9% ซึ่งเปนผลมาจากการคาดการณวาสถานการณการระบาดของ COVID-19 จะทุเลาลง และภาวะขาด
แคลนวัตถุดิบ (Supply Constraint) จะปรับตัวดีขึ้นในชวงกลางป 2565 แตยังแสดงความกังวลตอของสถานการณ COVID19 ที่อาจกลับมารุนแรงขึ้นอีกในอนาคต สวนปจจัยเสี่ยงในดานเศรษฐกิจที่ตองเฝาระวังอยางใกลชิด ประกอบดวย 1) การแพร
ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงความไมแนนอน รวมถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ 2) สถานการณความ
ขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน ซึ่งสงผลกระทบตอราคาพลังงานโลก และอาจทําใหอัตราเงินเฟอที่พุงสูงขึ้นกวาระดับปจจุบัน
ในชวงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ดัชนี Nikkei 225 ใหผลตอบแทนลดลงรอยละ 4.89 ในสกุลเงิน
บาท และลดลงรอยละ 1.03 ในสกุลเงินเยน ขณะที่กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพใหผลตอบแทนลดลง
รอยละ 1.66
สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ขอแสดงความนับถือ
คณะผูจ ัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
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รายงานการวิเคราะห ของบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษทั จัดการ
กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพือ่ การเลีย้ งชีพ
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน
แนวโนมภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุนในสวนของเศรษฐกิจธนาคารกลางคาดการณ GDP ปงบประมาณ 2564 ขยายตัว
2.8% จากประมาณการครั้งกอนในเดือนตุลาคม 2564 ที่ 3.4% เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 สายพันธุ Omicron ที่
ระบาดรุนแรงภายในประเทศ และสภาวะเงินเฟอที่พุงสูงขึ้น ขณะที่คาด GDP ปงบประมาณ 2565 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน 3.8%
จากเดิมที่คาด 2.9% ซึ่งเปนผลมาจากการคาดการณวาสถานการณการระบาดของ COVID-19 จะทุเลาลง และภาวะขาด
แคลนวัตถุดิบ (Supply Constraint) จะปรับตัวดีขึ้นในชวงกลางป 2565 แตยังแสดงความกังวลตอของสถานการณ COVID19 ที่อาจกลับมารุนแรงขึ้นอีกในอนาคต สวนปจจัยเสี่ยงในดานเศรษฐกิจที่ตองเฝาระวังอยางใกลชิด ประกอบดวย 1) การแพร
ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงความไมแนนอน รวมถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ 2) สถานการณความ
ขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน ซึ่งสงผลกระทบตอราคาพลังงานโลก และอาจทําใหอัตราเงินเฟอพุงสูงขึ้นกวาระดับปจจุบัน
การประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) ของ Bank of Japan ในวันที่ 17-18 มกราคม 2565 มีมติใหคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายการเงินเดิมทั้งเปาอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวและเปาการเขาซื้อสินทรัพยตาง ๆ ดวยมติ 8 ตอ 1 ใหคง
อั ต ราดอกเบี้ ย ระยะสั้น ไวที่ -0.1% สํ า หรั บ เงิ น สํา รองสว นเกิ นของธนาคารพาณิช ย (Excess Reserve) และคงเปา อั ตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป (Yield Curve Control: YCC) ไวที่ประมาณ “0%” คงวงเงินการเขาซื้อ ETFs และ
REITs ตอปที่ JPY12trn และ JPY180bn ตามลําดับ และยังระบุจะเขาซื้อในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะของตลาด คงวงเงินการ
เขาซื้อตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper) และระยะยาว (Corporate Bonds) รวมกันตอปที่ JPY20trn จนถึง
เดือน มีนาคม 2565 ธนาคารกลางญี่ปุนมีมติในยกเลิกเพดานการเขาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อเปนการเสริมสภาพคลองใหกับ
ตลาด นอกจากนี้ยังคงวงเงินโครงการเงินกูปลอดดอกเบี้ย (Special Funds-Supplying Operations) ที่ใหสถาบันการเงิน
นําไปปลอยกูใหกับภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19
ดานประมาณการเงินเฟอ ทางธนาคารกลางคาดเงินเฟอจะเงินเฟอจะปรับตัวสูงขึ้นอยูที่ประมาณ 1.0 ในปงบประมาณ
2565 แตทางธนาคารกลางยังไมมีนโยบายในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากยังคงหางไกลเปาหมายเงินเฟอที่ 2% และคาดวา
อัตราเงินเฟอจะยังคงต่ํากวาเปาหมายที่ 2% ไปอีกหลายป สะทอนไดวานโยบายการเงินจะยังคงผอนคลายเปนระยะเวลานาน
ปจจัยที่ภาวะเงินเฟอมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงนี้อาจเปนผลกระทบของ ราคาน้ํามันดิบที่ยังคงพุงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลให
สินคาในตลาดทยอยปรับตัวสูงขึ้นตาม แนวโนมเศรษฐกิจของญี่ปุนยังคงมีความไมแนนอนสูงและมีความเสี่ยงขาลง จากปจจัย
การแพรระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศ โดยปจจุบันญี่ปุนมีการประกาศ State of emergency ใน 31 จังหวัด ที่จะ
สิ้นสุดในวันที่ 6 มีนาคม 2565 แตทางรัฐบาลกําลังหารือเกี่ยวกับการขยายระยะเวลา State of emergency สําหรับ 10 จังหวัด
ที่มีการระบาดหนักไปอีก 2 อาทิตย ซึ่งนับเปนความเสี่ยงกดดันการฟนตัวของเศรษฐกิจ

2 กองทุนเปิ ดทหารไทย Japan Equity เพือการเลียงชีพ

กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
ดว ยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อสรางผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Nikkei225 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ตางประเทศผานกองทุน NEXT FUND Nikkei 225 Exchange Traded Fund ที่สามารถสรา งผลตอบแทนไดใ กลเคี ย งกั บ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Nikkei225 โดยในรอบบัญชี 6 เดือนที่ผานมา กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพื่อการ
เลี้ยงชีพ มีผลตอบแทนรอยละ -1.66 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง)
อย า งไรก็ ดี จ ากตารางอั ต ราผลตอบแทนของกองทุ น ในช ว งเวลาต า ง ๆ ในหน า ถั ด ไปจะแสดงให เห็ น วา กองทุนมี
ผลตอบแทนที่แตกตางจากดัชนีอางอิง หรือที่เรียกวามี Tracking Error อยูเสมอ ทั้งนี้เปนผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากกองทุนเปดทหารไทย Japan
Equity เพื่อการเลี้ยงชีพเปนกองทุนที่ลงทุนภายนอกประเทศทําใหผลตอบแทนที่เกิดขึ้นไดรับผลกระทบจากอัต รา
แลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือถาเงินบาทมีการแข็งคาขึ้น อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตรา
ผลตอบแทนที่นอยกวาเมื่อเทียบกับผลตอบแทนสกุลเยน และในทางกลับกันถาคาเงินบาทมีการออนคาลง อัตรา
ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น อยางไรก็ตาม กองทุนจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไมต่ํากวารอยละ 90
ของมูลคาการลงทุนในตางประเทศ
2. การที่กองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ใหผลตอบแทนแตกต า งกับผลตอบแทนของ
ดั ช นี Nikkei 225 ทํ า ให ก องทุ น มี อั ต ราผลตอบแทนที่ แ ตกต า งกั บ ดั ช นี อ า งอิ ง อยู บ า งในช ว งป ที่ ต ลาดหุ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงรุนแรง จากคาใชจายตาง ๆ ไดแก ภาษีเงินปนผลที่ไดรับ และคาใชจายในการบริหารรวมทั้งกองทุนได
นําเงินปนผลที่ไดรับไปลงทุนตอเนื่อง แตในระยะยาวแลวกองทุนจะใหผลตอบแทนที่คอนขางใกลเคียงกับดัชนี
3. การที่กองทุนมีการคงเงินบางสวนไวในกองทุนเพื่อใชในการรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ทําใหกองทุนไมสามารถนํา
เงินทั้งหมดลงทุนในกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ได สงผลใหเกิดความแตกตางขึ้น
ในอัตราผลตอบแทนที่ไดรับ ซึ่งโดยทั่วไปปจจัยนี้จะมีสัดสวนคอนขางนอยยกเวนแตรอบบัญชีที่ดัชนีมีการปรับตัวขึ้น
หรือลงแรง
ความเห็นของบริษทั จัดการกองทุนรวมเกีย่ วกับการลงทุนเพือ่ เปนทรัพยสนิ ของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวนั ที่
1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565
ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อสรางผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Nikkei 225 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ตางประเทศผานกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ที่สามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคียงกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Nikkei 225
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การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในรอบบัญชีทผี่ า นมาเมือ่ เทียบกับรอบบัญชีกอ นหนา
ไมมี
รายงานการลงทุนทีไ่ มเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ ในรอบบัญชีพรอมทัง้ การดําเนินการแกไข
ไมมี
ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนีด้ ว ยทรัพยสนิ อืน่ (ถามี)
ไมมี
ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนีห้ รือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีทผี่ อู อกตราสารแหงหนีห้ รือลูกหนีแ้ หงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนีห้ รือมีพฤติการณวา จะไมสามารถชําระหนีไ้ ด (ถามี)
ไมมี
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ขอมูลของกองทุนรวมทีล่ งทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึง่ เกินกวารอยละ 20
ของ NAV
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ
2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ
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IKK I 225

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

und Info

Management Company
Company Address

as of 02/25/2022

omura Asset Management Co Ltd
omura Holdings Inc, 1 12 1,
ihonbashi, Chuo Ku, okyo
103 8260
81 (3) 3241 9511
www.nomura am.co.jp

Company elephone
Web ite
und Manager
Mgr
tart ate
ransfer Agent

Mitsubishi

Last Close
otal Assets (mil)
otal Assets ate
Inception ate
Primary Benchmark
Curr
Min Investment
icker
J rust & Banking I I
Corp

ees And xpenses

¥ 27,355.00
¥ 7,213,747.80
02/24/2022
07/13/2001
IKK I 225
Japanese Yen
Japanese Yen 1.00
1321 JP
JP3027650005

Bloomberg Classification

xpense Ratio
ront Load
und Mgr tated ee
Mgr tated Perf. ee

0.18
0.18

High Water Mark
Hurdle Rate
Back Load
arly Withdraw ee

0.00

und ype
und Asset Class ocus
omicile
und Objective

quity
Japan
Broad Market

und tyle
und Market Cap ocus
und Geographical ocus
und Currency ocus

Broad Market
Japan

otal Return Chart

easonality
Year
2018
2019
2020
2021
2022

Jan
1.54
3.94
2.05
0.85
6.25

eb
4.38
2.95
8.87
4.62

Mar
2.29
0.05
9.59
1.34

Apr
4.82
4.95
6.60
1.25

May
1.20
7.40
8.33
0.10

Jun
0.48
3.27
1.93
0.20

Jul
1.27
1.29
2.35
5.18

Aug
1.26
3.73
6.42
2.86

ep
6.22
5.57
0.76
5.77

Oct
9.12
5.59
0.84
2.00

ov
2.09
1.61
14.99
1.81

ec
10.48
1.79
4.08
1.60

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.
Bloomberg®
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IKK I 225

und Performance Risk racking

Benchmark: IKK I 225
Currency: JPY

as of 02/25/2022

Performance
Mean Return 1Y Weekly
otal Return 3M
otal Return 6M
otal Return 1Y
otal Return Ytd
Perf 2020
Perf 2019
Perf 2018
Perf 2017
Perf 2016
Perf 2015
ff 7 Yld
30 Yld
Gross 7 Yld
ubs 7 Yld
Avg Life

und

Bench.

6.26
10.16
3.71
11.08
8.11
18.05
20.80
10.70
21.23
2.03
10.58

6.25
10.14
3.84
11.07
8.04
18.00
20.31
10.66
20.95
2.17
10.99

und

Bench.

10.68
15.90
15.56
14.68
13.72
0.34
0.24

10.74
15.65
15.72
14.77
13.59
0.32
0.24

MMkt Avg ays o Mat.

Risk
ownside Risk 1Y Weekly Ann
emivariance 1Y Weekly Ann
tandard ev 1Y Weekly Ann
Max rawdown 1Y
Max Increase 1Y
Kurtosis 1Y Weekly
kewness 1Y Weekly

Risk/Return
vs Bench.
xcess Return 1Y Weekly Ann
Information Ratio 1Y Weekly
Jensen Alpha 1Y Weekly
Modigliani Rap 1Y Weekly
harpe Ratio 1Y Weekly
ortino Ratio 1Y Weekly
reynor Measure 1Y Weekly

0.00
0.00
0.08
0.00
0.40
0.80
0.06

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.
Bloomberg®
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IKK I 225

und Performance Risk racking

Benchmark: IKK I 225
Currency: JPY

as of 02/25/2022

racking
Alpha 1Y Weekly
Beta 1Y Weekly
Correlation 1Y Weekly
Bear Correlation 1Y Weekly
Bull Correlation 1Y Weekly
R quared 1Y Weekly
racking rror 1Y Weekly Ann

vs Bench.
0.00
0.99
1.00
1.00
0.99
1.00
0.91

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.
Bloomberg®
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und Allocation
otal Assets (mil)

as of 02/24/2022

Asset Allocation
quity
Money Market

as of 02/22/2022
97.698 %
2.302 %

ector Allocation

as of 02/22/2022

Basic Materials
Communications
Consumer, Cyclical
Consumer, on cyclical
nergy

6.017 %
10.34 %
22.735 %
20.003 %
0.274 %

inancial
Industrial
echnology
tilities

3.531 %
20.055 %
14.594 %
0.15 %

Geo Allocation
Japan

as of 02/22/2022
97.698 %

Portfolio tatistics
% Of op en Holdings
und urnover
Median Mkt Cap (M)
Avg Market Cap (mil)
Avg vd Yield

36.39 Avg Price/ arnings
13.00 Avg Price/Cash low
3,531,379.00 Avg Price/ ales
4,768,466.00 Avg Price/Book Ratio
1.85

as of 02/22/2022
15.14
10.41
1.26
1.71

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.
Bloomberg®
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ผลการดําเนินงานระหวางงวดครึง่ ปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
31 ม.ค. 30 ก.ค.
งวดครึง่ ปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่
65
64

29 ม.ค.
64

31 ก.ค.
63

31 ม.ค.
63

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

13.0513

13.2302 10.5681 11.3646

10.5030

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

12.8342

13.0513 13.2302 10.5681

11.3646

กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

-1.66%

-1.35% 25.19% -7.01%

8.20%

เกณฑมาตรฐาน 1**

-4.89%

3.42% 22.32% -2.31%

8.71%

เกณฑมาตรฐาน 2**

-1.03%

-1.37% 27.42% -6.44%

7.82%

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

63

52

42

41

42

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

78

63

52

42

41

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดครึ่งป (ลานบาท)

76

60

43

41

41

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดครึ่งป (Net cash flow) (ลานบาท)

+18

+12

+1

+4

-3

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดครึ่งป* (Average redemption rate)

0.38%

0.22%

0.36%

0.35%

0.48%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่ นออกตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิเฉลีย่
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TMBJERMF

70.00%

Benchmark 1 Return

Benchmark 2 Return

60.00%
50.00%
40.00%

32.52%
29.76%
28.35%

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
01-Jan-00

ผลการดําเนินงานของ กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพือ่ การเลีย้ งชีพ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
1 ป
3 ป
รอยละตอป
(29 ต.ค. 64) (30 ก.ค. 64) (29 ม.ค. 64) (31 ม.ค. 62)
กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity
-6.76%
-1.66%
-2.98%
+8.39%
เพื่อการเลี้ยงชีพ
-7.69%
-4.89%
-1.63%
+9.27%
เกณฑมาตรฐาน 1**
-6.54%
-1.03%
-2.38%
+9.13%
เกณฑมาตรฐาน 2**

ตั้งแตจัดตั้ง
กองทุน
(10 ส.ค. 58)
+3.92%
+4.44%
+4.10%

Note***
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี Nikkei 225 ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี Nikkei 225 สกุลเงินเยน
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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กองทุนเปดทหารไทย JAPAN EQUITY เพือ่ การเลีย้ งชีพ
งบดุลแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 72,360,061.55 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ยคางรับ
จากการขายหนวยลงทุน
ลูกหนี้จากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
รวมสินทรัพย
หนีส้ นิ
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption)
เจาหนี้จากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสทุ ธิ
สินทรัพยสทุ ธิ :
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย)
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76,202,192.95
1,675,225.58
410.78
4,000.00
725,301.83
78,607,131.14

511,422.33
166,864.46
122,004.99
6,930.44
807,222.22
77,799,908.92

60,619,091.38
3,180,423.89
14,000,393.65
77,799,908.92
12.8342
6,061,908.9920

กองทุนเปดทหารไทย JAPAN EQUITY เพือ่ การเลีย้ งชีพ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวด 6 เดือน ตัง้ แตวนั ที่ 1 สิงหาคม 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2565
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบีย้
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจา ย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ

1,580.17
87,804.55
89,384.72
616,264.76
14,398.76
61,626.49
117,918.25
810,208.26
(720,823.54)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
กําไร(ขาดทุน)ทีเ่ กิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
กําไร(ขาดทุน)ทีย่ ังไมเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึน้

1,515,742.59
(5,960,076.61)
(18,531.00)
2,690,436.94
9,029.76
(1,763,398.32)

การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพยสทุ ธิจากการดําเนินงาน

(2,484,221.86)
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กองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพือ่ การเลีย้ งชีพ
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
หนวยลงทุนตางประเทศ
หนวยลงทุนตางประเทศ
กองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund
รวมหนวยลงทุนตางประเทศ (ราคาทุน 72,360,061.55 บาท)
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย
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มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)
1,675,636.36
1,675,636.36

9,467

76,202,192.95
76,202,192.95
562,437.37
-640,357.76
77,799,908.92
6,061,908.9920
12.8342

% of NAV

2.15%
2.15%
97.95%
97.95%
97.95%
0.72%
-0.82%
100.00%

คาใชจา ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนเปดทหารไทย JAPAN EQUITY เพือ่ การเลีย้ งชีพ
สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบป 2564/2565 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565
ตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 2564

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565

ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

616.26

0.8025

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

14.40

0.0188

คานายทะเบียน (Registrar fee)

61.63

0.0803

คาภาษีเงินปนผลรับ

117.88

0.1535

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

คาใชจายอื่น ๆ

0.04

0.0000

810.21

1.0551

รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
เทากับ 76,167,083.54 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 15.99%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) = 0.05% (39,221.37 บาท)
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ตัง้ แตวนั ที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อบริษัทหลักทรัพย
CITIGROUP INC
CREDIT SUISSE SECURITIES
JP MORGAN SECURITIES LLC
MAYBANK KIM ENG SECURITIES
UOB KAY HIAN HOLDINGS LTD
รวมคานายหนาทัง้ หมด
คาใชจายหลักทรัพยที่กองทุนไดรับ 87,804.55 บาท
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คานายหนา
(บาท)
5,649.66
19,582.76
2,358.07
6,047.61
5,583.27
39,221.37

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอคานายหนา
ทั้งหมด
14.40
49.93
6.01
15.42
14.24
100.00

รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปดทหารไทย Japan Equity เพือ่ การเลีย้ งชีพ
สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565)
ลําดับ
รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
1
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทั จัดการโดยตรง
หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance
หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทํา
ธุรกรรมกับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th
รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ไมมี

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริษัทที่ใหผลประโยชน
ผลประโยชนที่ไดรับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน

1
2
3
4
5

Commerzbank AG Frankfurt
DBS Vicker Securities
UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.
PIMCO Fund Global Investors Series Plc

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

6
7
8
9
10
11
12

BlackRock Group Fund
BNP Paribas Investment Partners
Wellington Management Funds
GMO Global Real Return U-AUSD
UBS Fund Services S.A.
T. Rowe Price
Franklin Templeton Investments

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

13 JP Morgan Asset Management

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

14
15
16
17

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

Lazard Global Listed Infrastructure
Amundi Luxembourg SA
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund
JP Morgan Security (Thailand)
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บริษัทที่ใหผลประโยชน

ผลประโยชนที่ไดรับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน

18 Citigroup Inc
19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

20 CLSA B.V.
21 DBS Bank Ltd
22 Goldman Sachs International

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

23 Morgan Stanley
24 United Overseas Bank Limited
25 Brown Brothers Harriman

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
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