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1 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

วันท่ี   3 พฤษภาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 1 ปต้ังแต

วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 ของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity มายังผูถือหนวยลงทุน 

ทุกทาน 

ในรอบบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนสหรัฐฯไดปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดอยางตอเน่ืองในชวงป 2564 กอนจะปรับตัวลงมาระดับหน่ึง

ในชวงตนป 2565 จากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสามารถเติบโตไปไดตามคาดการณโดยเฉพาะ โดยหุนกลุมท่ีมีการ

เติบโตสูงไดแกหุนกลุม Energy, Industrial, และ Consumer Discretionary สําหรับหุนกลุม IT มีการปรับตัวข้ึนระดับหน่ึง โดย

ประกอบไปดวย Microsoft, Apple, Alphabet, ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองรอยละ 25, 23,และ 43 ตามลําดับ สวน Amazon 

ปรับตัวลดลงรอยละ 8  สําหรับสัดสวนการลงทุนของกองทุนยังคงใหนํ้าหนักกับการลงทุนกลุม Communication Services 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.5 ,กลุม Consumer Discretionary คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.7 และ กลุม Information Technology 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 43.7 

ท้ังน้ี ในชวง 1 ปท่ีผานมาดัชนี S&P 500 ในสกุลเงินบาทใหผลตอบแทนรอยละ 24.67 และรอยละ 15.22 ในรูปสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ ในขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity ใหผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงรอยละ 4.54  

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ฟนตัวไดดีต้ังแตชวงไตรมาสแรกของป 2564 แมวาสถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 

ยังคงมีอยู แตอัตราการฉดวัคซีนท่ีมากข้ึนทําใหภาคธุรกิจสามารถกลับมาเปดบริการไดตามปกติอีกคร้ัง จากการผอนคลาย

มาตรการ Lockdown บวกกับราคานํ้ามันดิบท่ีคอนขางตํ่า สงผลใหอัตราเงินเฟอตํ่าลงตาม ทางคณะกรรมการนโยบายการเงิน 

(FOMC) ไดคงอัตราดอกเบ้ียนโยบาย (Federal funds rate) ไวท่ีรอยละ 0-0.25 รวมถึงเพ่ิมอัตราการเขาซื้อสินทรัพย 

Quantitative Easing ท่ี 1.2 แสนลานเหรียญสหรัฐฯตอเดือน โดยการทํา Quantitative Easing ทําให balance sheet ของ

ธนาคารกลางสหรัฐเพ่ิมข้ึนและมีขนาดใหญถึง 8.7 ลานลานเหรียญสหรัฐ ในชวงปลายป 2564 

ป 2564 สหรัฐรายงานตัวเลข GDP เติบโตรอยละ 5.7  YoY, การเติบโตคร้ังน้ีเปนการเติบโตในรอบปท่ีสูงท่ีสุด

นับต้ังแตชวงป 1984 แมวาสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 จะยังไมคลี่คลายก็ตาม โดยชวงท่ีมีการเติบโตมาก

ท่ีสุดคือในชวงไตรมาสท่ี 4 ท่ีเติบโตรอยละ 6.9 YoY การฟนตัวของเศรษฐกิจในป 2564 สรางการจางงานมากถึง 6.4 ลาน

ตําแหนง อยางไรก็ตาม การฟนตัวท่ีรวดเร็วทําใหเกิดปญหา Supply Chain เน่ืองจากวัตถุดิบตางๆไมเพียงพอตอกระบวนการ

ผลิต รวมถึงสถานการณความขัดแยงระหวางรัซเซียและยูเครน ท่ีทําใหราคานํ้ามันดิบโลกปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเน่ืองต้ังแตชวง

ปลายป 2564 สงผลใหอัตราเงินเฟอปรับตัวข้ึนตาม ลาสุดทางธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดประกาศข้ึนดอกเบ้ีย 0.5% ในชวงตน

เดือน พ.ค. 2565 ซึ่งเปนการปรับแรงสุดในรอบกวา 20 ป เพ่ือตอสูกับอัตราเงินเฟอท่ีสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 

ในรอบบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนสหรัฐฯไดปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดอยางตอเน่ืองในชวงป 2564 กอนจะปรับตัวลงมาระดับหน่ึง

ในชวงตนป 2565 จากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสามารถเติบโตไปไดตามคาดการณโดยเฉพาะ โดยหุนกลุมท่ีมีการ

เติบโตสูงไดแกหุนกลุม Energy, Industrial, และ Consumer Discretionary สําหรับหุนกลุม IT มีการปรับตัวข้ึนระดับหน่ึง โดย

ประกอบไปดวย Microsoft, Apple, Alphabet, ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองรอยละ 25, 23,และ 43 ตามลําดับ สวน Amazon 

ปรับตัวลดลงรอยละ 8  สําหรับสัดสวนการลงทุนของกองทุนยังคงใหนํ้าหนักกับการลงทุนกลุม Communication Services 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.5 ,กลุม Consumer Discretionary คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.7 และ กลุม Information Technology 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 43.7 

 

กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity Fund 

(USD) โดยกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity Fund (USD) มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุด

จากการลงทุนในหุนชั้นดีขนาดใหญและขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี จะลงทุนไมตํ่ากวา 2 ใน 3 ของ

สินทรัพยของกองทุนในตราสารทุนของบริษัท ท่ีมีถ่ินฐาน, หรือมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ใน

รอบบัญชี 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity มีผลตอบแทนลดลงรอยละ 4.54 (ดูรายละเอียดในตาราง

ผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแต วนัที ่ 

1 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ 2565 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity Fund 

(USD) โดยกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity Fund (USD) มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุด

จากการลงทุนในหุนชั้นดีขนาดใหญและขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี จะลงทุนไมตากวา 2 ใน 3 ของ

สินทรัพยของกองทุนในตราสารทุนของบริษัท ท่ีมีถ่ินฐาน, หรือมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย US BLUE CHIP EQUITY 

 

วตัถปุระสงคของกองทนุ 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคยีงกับผลตอบแทนของกองทุน US Blue Chip Equity Fund โดยจะ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชไีมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

สวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity Fund 

(Master Fund) 

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก (LUXEMBOURG) 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี :  

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

ก ล ยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุ งหวั ง ใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้ วัด  (passive 

management/index tracking) 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  

การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลักคือ S&P 500 Total Return Index ในรูปสกุลเงินดอล

ลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดผลการดําเนินงานมีผลต้ังแตวันจัดต้ังกองทุนหลัก โดยการแกไขกับสํานักงาน ก.ล.ต.มีผลต้ังแต

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา

อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
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อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/

หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (กองทุนหลัก) คือ กองทุน T. Rowe Price Funds 

SICAV — US Blue Chip Equity Fund 

ในหนวยลงทุนชนิด Class I ในอัตราสวนโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่ง

จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการโดย T. 

Rowe Price International Ltd และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

โดยกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายเพ่ือสรางผลตอบแทน

จากการลงทุนระยะยาวโดยการลงทุนในหุนชั้นดีขนาดใหญและขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี จะลงทุนไมตํ่า

กวา 2 ใน 3 ของสินทรัพยของกองทุน (ไมรวมในสวนของเงินสด และตราสารเสมือนเงินสด) ในตราสารทุนของบริษัท ท่ีมีถ่ินฐาน, 

หรือมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในสวนท่ีเหลือไมเกิน 1 ใน 3 ผูจัดการกองทุนอาจลงทุนในเงิน

สด และ/หรือ ตราสารตลาดเงิน (money market instruments) รวมถึงกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธท้ังโดย

วัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง และการลงทุนเพ่ือหวังผลกําไร 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเปนกองทุนรวมผสม รวมถึงชื่อกองทุนรวม เพ่ือใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาด

ทุนประกาศกําหนดในอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเปนกองทุนรวมผสม รวมถึงชื่อกองทุนรวมดังกลาวขางตน ให

ถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 

30 วัน พรอมท้ังปรับปรุงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือใหขอมูลในสวนตาง ๆ ของ

โครงการสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยกองทุนจะปฎิบัติตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมผสมดวย 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ 

กองทุนหลัก อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management (EPM)) ได 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of funds หรือ 

ลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) 

เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุงสุดของผูถือ 

ห น ว ย ล ง ทุ น  อ น่ึ ง  บ ริ ษั ท จั ด ก า รจ ะ ด  า เ นิ น ก า ร แ จ ง ผู ถื อ ห น ว ย ล ง ทุ น ล ว ง ห น า ไ ม น อ ย ก ว า  3 0  วั น  โ ด ย ผ าน 

www.tmbameastspring.com หรือชองทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนดกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 
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ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity ในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip 

Equity Fund (กองทุนหลัก) จะอยูในรูปของเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity อาจจะเขาทํา

สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตาม

ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงิน

ลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อ

ขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุน

อาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนม 

แข็งคา 

รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะคํานึงถึงความม่ันคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย

ดังกลาวเปนสําคัญ 

อยางไรก็ตาม สาหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure 

Notes) รวมถึงหลักทรัพยท่ีไมมีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถ

ลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) ท้ังน้ี กองทุนอาจมีไวซึ่ง

ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 

รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ :  

เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ี

ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
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ขอมูลเพ่ิมเติม  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ

ท่ัวไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับ ชื่อ

เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันท่ี  

17 มกราคม 2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 

1. Website และ Email Address  Website : www.tmbameastspring.com 

Email: marketing@tmbameastspring.com 

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

โทรสาร   0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 

 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแต

วันท่ี  1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 

Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, 

Bangkok 10330 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�Fund�G��g�aphical�F�cus� �Unit�d�Stat�s�

�Fund�Cu���ncy�F�cus� �USD�
 
���tal���tu�n�Cha�t �

 
S�as�nality

Y�a� Jan F�b Ma� Ap� May Jun Jul Aug S�p Oct N�v D�c

2018 9�91 0�19 
6�62 5�30 2�42 0�96 1�45 4�42 0�66 
8�71 2�01 
7�64

2019 10�68 3�67 0�66 4�71 
5�98 5�64 3�21 
2�56 
1�94 2�39 5�06 1�84

2020 3�93 
10�12 
6�99 15�16 5�63 3�42 8�75 9�38 
4�49 
2�91 8�59 2�43

2021 
0�28 0�99 0�08 8�45 
2�39 6�16 2�83 3�33 
4�51 3�82 1�06 
1�67

2022 
13�46 
3�78 5�70 
12�33 
�
 
�
 
�
 
�
 
�
 
�
 
�
 
�

 
� �
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B�nchma�k:�S&��500�INDEX �as��f�05/02/2022�
Cu���ncy:�USD�
 
����f��manc�

� �Fund� �B�nch��

�M�an���tu�n�1Y�W��kly� �
14�49� �1�14�

���tal���tu�n�3M� �
17�35� �
9�15�

���tal���tu�n�6M� �
26�82� �
9�68�

���tal���tu�n�1Y� �
19�42� �0�70�

���tal���tu�n�Ytd� �
25�72� �
12�44�

����f�2020� �34�09� �18�36�

����f�2019� �29�77� �31�48�

����f�2018� �2�69� �
4�39�

����f�2017� �34�19� �21�82�

����f�2016� �0�00� �11�95�

����f�2015� �
�
� �1�37�

�Eff�7D�Yld� �
�
� �
�
�

�30D�Yld� �
�
� �
�
�

�G��ss�7D�Yld� �
�
� �
�
�

�Subs�7D�Yld� �
�
� �
�
�

�Avg�Lif�� �
�
� �
�
�

�MMkt�Avg�Days����Mat�� �
�
� �
�
�

 � �

 
��isk

� �Fund� �B�nch��

�D��nsid���isk�1Y�W��kly�Ann� �15�14� �10�16�

�S�miva�ianc��1Y�W��kly�Ann� �22�07� �15�13�

�Standa�d�D�v�1Y�W��kly�Ann� �20�84� �14�32�

�Max�D�a�d��n�1Y� �
29�22� �
13�48�

�Max�Inc��as��1Y� �21�92� �19�04�

�Ku�t�sis�1Y�W��kly� �
0�72� �1�04�

�Sk��n�ss�1Y�W��kly� �
0�10� �0�09�

 � �

 
��isk/��tu�n

� �vs�B�nch�

�Exc�ss���tu�n�1Y�W��kly�Ann� �
15�45�

�Inf��mati�n��ati��1Y�W��kly� �
1�10�

�J�ns�n�Alpha�1Y�W��kly� �
15�70�

�M�digliani��ap�1Y�W��kly� �
0�11�

�Sha�p���ati��1Y�W��kly� �
0�70�

�S��tin���ati��1Y�W��kly� �0�78�

����yn���M�asu���1Y�W��kly� �
0�14�

 � �
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���acking

� �vs�B�nch�

�Alpha�1Y�W��kly� �
0�32�

�B�ta�1Y�W��kly� �1�08�

�C����lati�n�1Y�W��kly� �0�74�

�B�a��C����lati�n�1Y�W��kly� �0�57�

�Bull�C����lati�n�1Y�W��kly� �0�49�

���Squa��d�1Y�W��kly� �0�55�

���acking�E�����1Y�W��kly�Ann� �14�05�
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� � Fund�All�cati�n�

 
���tal�Ass�ts�(mil) �as��f�05/02/2022

 
�Ass�t�All�cati�n

�Equity� �99�66�%�

�M�n�y�Ma�k�t� �0�34�%�

 �as��f�03/31/2022

 
�S�ct���All�cati�n

�Basic�Mat��ials� �0�353�%�

�C�mmunicati�ns� �31�126�%�

�C�nsum��,�Cyclical� �9�832�%�

�C�nsum��,�N�n
cyclical� �13�391�%�

�Financial� �7�315�%�

�Indust�ial� �0�505�%�

���chn�l�gy� �37�137�%�

 �as��f�03/31/2022

 
�G���All�cati�n

�Aust�alia� �0�696�%�

�Canada� �1�519�%�

�China� �0�459�%�

�N�th��lands� �1�034�%�

�Singap���� �1�08�%�

�S��d�n� �0�229�%�

�S�itz��land� �0�364�%�

��ai�an� �0�34�%�

�Unit�d�Kingd�m� �0�592�%�

�Unit�d�Stat�s� �93�348�%�

 �as��f�03/31/2022

 
����tf�li��Statistics �as��f�03/31/2022

�%�Of���p���n�H�ldings� �58�29��Avg���ic�/Ea�nings� �43�61�

�Fund��u�n�v��� �
�
��Avg���ic�/Cash�Fl��� �35�61�

�M�dian�Mkt�Cap�(M)� �605,251�00��Avg���ic�/Sal�s� �5�59�

�Avg�Ma�k�t�Cap�(mil)� �1,014,271�00��Avg���ic�/B��k��ati�� �10�07�

�Avg�Dvd�Yi�ld� �0�36��� ��
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9 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั     

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

28 ก.พ. 

65 

25 ก.พ. 

64 

28 ก.พ. 

63 

28 ก.พ. 

62 

28 ก.พ. 

61 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 22.2976 15.6040 15.2015 14.6833 11.4002 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 21.2779 22.2976 15.6040 15.2015 14.6833 

กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity -4.54% 43.18% 2.65% 3.53% 28.80% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 24.67% 25.10% 8.47% 5.08% 5.49% 

เกณฑมาตรฐาน 2** 15.22% 31.41% 8.19% 4.68% 17.10% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 517 232 433 256 105 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 869 517 232 433 256 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 793 363 293 340 137 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +462 +188 -220 +190 +119 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.74% 1.24% 0.78% 0.67% 0.89% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

 
 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2565   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 พ.ย. 64) (31 ส.ค. 64) (25 ก.พ. 64) (28 ก.พ. 62) (21 มี.ค. 59) 

กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity -18.12% -17.81% -4.54% +11.85% +13.54% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -7.18% -1.80% +24.67% +18.93% +13.76% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -3.99% -2.82% +15.22% +17.62% +15.07% 

Note**      

เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี S&P 500 Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน  
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี S&P 500 Total Return สกุลเงินดอลลารสหรัฐ    

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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11 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

 



12 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน 

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 

2565 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ

ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ

ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี

ซึ่ งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อ มั่นในระดับสูงแต ไม ได เปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญ

เม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการ

ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม 

เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
(นายเทอดทอง เทพมังกร) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 18 มีนาคม 2565 
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กองทุนเปดทหารไทย US  Blue Chip Equity 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  28 กุมภาพันธ 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 819,136,217.84 493,389,844.80 

เงินฝากธนาคาร 46,385,722.30 18,144,595.19 

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 7,792.94 4,520.37 

จากการขายหนวยลงทุน 536,648.71 5,161,554.32 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 19,942,105.88 1,747,881.41 

รวมสินทรัพย 886,008,487.67 518,448,396.09 

หน้ีสิน 7

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 14,712,027.23 13,931,775.32 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 960,271.63 254,710.31 

คาใชจายคางจาย 5 1,203,249.16 723,046.79 

ภาษีเงินไดคางจาย 1,168.94 678.06 

หน้ีสินอ่ืน 5 75,633.68 52,345.25 

รวมหน้ีสิน 16,952,350.64 14,962,555.73 

สินทรัพยสุทธิ 869,056,137.03 503,485,840.36 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุน 408,431,110.09 231,837,331.80 

กําไรสะสม

บัญชปีรับสมดุล 350,588,670.83 88,328,515.18 

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 110,036,356.11 183,319,993.38 

สินทรัพยสุทธิ 869,056,137.03 503,485,840.36 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 21.2779 21.7172 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 40,843,111.0088 23,183,733.1807 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip  Equity 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 38,928.34 20,064.83 

รวมรายได 38,928.34 20,064.83 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 12,770,843.67 5,850,000.65 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 255,416.93 116,999.97 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 1,201,493.72 474,281.08 

คาใชจายอ่ืน 4,568.58 - 

รวมคาใชจาย 14,232,322.90 6,441,281.70 

ขาดทุนสุทธิ (14,193,394.56) (6,421,216.87) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 88,744,658.83 54,561,507.72 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (114,246,517.79) 37,260,525.08 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (49,954,806.00) 15,101,758.00 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 17,488,663.15 3,555,818.40 

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (1,116,401.52) (326,227.48) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน (59,084,403.33) 110,153,381.72 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (73,277,797.89) 103,732,164.85 

หัก ภาษีเงินได 3 (5,839.38) (3,009.82) 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (73,283,637.27) 103,729,155.03 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip  Equity 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 25 65

2565 2564

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน (73,283,637.27) 103,729,155.03 

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 1,760,052,985.42 1,174,852,969.68 

การลดลงของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (1,321,199,051.48) (1,006,742,704.52) 

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 365,570,296.67 271,839,420.19 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 503,485,840.36 231,646,420.17 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 869,056,137.03 503,485,840.36 

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป  23,183,733.1807 14,845,300.4041 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 71,365,641.5125 59,844,174.5118 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (53,706,263.6844) (51,505,741.7352) 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 40,843,111.0088 23,183,733.1807 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย US  Blue Chip Equity 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  28 กุมภาพันธ 25 65

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund * 1,007,588.15 819,136,217.84 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 891,029,387.16 บาท) 819,136,217.84 100.00

* กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund มีนโยบายการลงทุนเพ่ือสรางผลตอบแทน

จากการลงทุนระยะยาวโดยการลงทุนในหุนช้ันดีขนาดใหญและขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา

ช่ือหลักทรัพย
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กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  28 กุมภาพันธ 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund * 644,152.77 493,389,844.80 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 451,036,496.33 บาท) 493,389,844.80 100.00

* กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund มีนโยบายการลงทุนเพ่ือสรางผลตอบแทน

จากการลงทุนระยะยาวโดยการลงทุนในหุนช้ันดีขนาดใหญและขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่28 กมุภาพนัธ 2565 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ลานบาท 

(แบงเปน 200 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

(“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปน

ผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนนลงทุน

ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue 

Chip Equity Fund ในหนวยลงทุนชนิด Class I ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก บริหารจัดการโดย T. 

Rowe Price International Ltd โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ท้ังน้ีกองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จาก

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีไมไดกําหนด

ไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนคร้ังลาสุด ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
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การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน และสัญญาอนุพันธ ณ วันท่ีเกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธท่ียังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหน้ี

หรือเจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก

รายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

ซื้อเงินลงทุน 1,118,407,187.00  677,252,536.35  

ขายเงินลงทุน 767,158,955.00 501,249,000.01  
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 และ 2564 

มีดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ  12,770,843.67  5,850,000.65  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  1,201,493.72  474,281.08  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 

ซื้อเงินตราตางประเทศ 

 

229,963,861.30  238,152,660.00  ตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 117,672,750.00  407,649,640.00  ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย  1,111,192.30   667,728.73  

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย  104,542.12   62,820.59  

หน้ีสินอ่ืน 8.19   8,142.34  

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ  171,301.00  40,095.83 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ  960,271.63  9,616.39 

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2565 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 1,104,104,081.74  19,942,105.88  960,271.63 
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 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 

512,309,489.00    1,747,881.41    254,710.31  

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรม

โดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับ

สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคา

ความแตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับท่ี 1) 

- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับท่ี 3) 

 บาท 

 ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  819,136,217.84  -  819,136,217.84 

ตราสารอนุพันธ -  19,942,105.88  -  19,942,105.88 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  960,271.63  -  960,271.63 
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 บาท 

 ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  493,389,844.80  -  493,389,844.80 

ตราสารอนุพันธ -  1,747,881.41  -  1,747,881.41 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  254,710.31  -  254,710.31 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดท่ีมี

การอางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซึ่งได รับ

การสนับสนุนจากขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวย เงินลงทุนใน

กองทุนรวมในตางประเทศ และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน

ทางการเงินของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  819,136,217.84  819,136,217.84 

เงินฝากธนาคาร 46,385,722.30 -  -  46,385,722.30 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  7,792.94  7,792.94 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  536,648.71  536,648.71 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  19,942,105.88  19,942,105.88 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  14,712,027.23  14,712,027.23 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  960,271.63  960,271.63 

คาใชจายคางจาย -  -  1,203,249.16  1,203,249.16 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  1,168.94  1,168.94 

หน้ีสินอ่ืน -  -  75,633.68  75,633.68 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  493,389,844.80  493,389,844.80 

เงินฝากธนาคาร 18,144,595.19 -  -  18,144,595.19 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  4,520.37  4,520.37 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  5,161,554.32  5,161,554.32 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  1,747,881.41  1,747,881.41 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  13,931,775.32  13,931,775.32 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  254,710.31  254,710.31 

คาใชจายคางจาย -  -  723,046.79  723,046.79 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -   678.06    678.06  

หน้ีสินอ่ืน -  -   52,345.25    52,345.25  



26 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเครื่องมือ

ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

 รายการ 2565  2564 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 25,119,172.58  16,380,804.94  

เงินฝากธนาคาร 140.03   244.39  

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -   0.44  

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึน

หรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund จะวิ เคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมี

ผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย และกองทุนมีนโยบายการลงทุนเพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวโดย

การลงทุนในหุนชั้นดีขนาดใหญและขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565 
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กองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 28 กมุภาพนัธ 2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 46,393,515.24 5.34% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 46,393,515.24 5.34% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 94.26% 

 กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity 1,007,588 819,136,217.84 94.26% 

 Fund 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 819,136,217.84 94.26% 

 ทรัพยสินอ่ืน 19,519,036.96 2.25% 

 หน้ีสินอ่ืน -15,992,634.27 -1.85% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 869,056,135.77 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 40,843,111.0088 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 21.2779 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  มี.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  มี.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 2565  ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 12,770.84 1.6050 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 255.42 0.0321 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 1,201.49 0.1510 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 5.84 0.0007 

คาใชจายอ่ืน ๆ 4.57 0.0006 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 14,238.16 1.7894 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565  

 เทากับ 795,691,196.37 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 96.41% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย US BLUE CHIP EQUITY 

สําหรับรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ 2565) 

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 > รายงานการทํา 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2565 

ไมมี 

 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

5 นายสมิทธ ศักด์ิกําจร 

6 นายวิจักขณ ณ เชียงใหม 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

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 

 


