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1 กองทนุเปิดทหารไทย US BLUE CHIP EQUITY 

 

วันท่ี  3 พฤษภาคม 2564 

 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 1 ปต้ังแต

วันท่ี 29 กุมภาพันธ 2563 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพันธ 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity มายังผูถือหนวย

ลงทุนทุกทาน 

ในรอบบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนสหรัฐฯแมจะเผชิญกับความผันผวนอยางตอเน่ืองแตตลาดหุนสหรัฐฯยังสามารถ

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดอยางตอเน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสามารถเติบโตไปไดตามคาดการณโดยเฉพาะ หุนกลุม 

Communication Services และ IT ซึ่งประกอบไปดวย Facebook ,Alphabet’s Google, Amazon และ Microsoft ปรับตัว

เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองรอยละ 32, 50, 62 และ 41 ตามลําดับ  สําหรับสัดสวนการลงทุนของกองทุนยังคงใหนํ้าหนักกับการลงทุน

กลุม Communication Services คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ,กลุม Consumer Discretionary คิดเปนสัดสวนรอยละ 19 และ 

กลุม Information Technology คิดเปนสัดสวนรอยละ 38 

ท้ังน้ี ในชวง 1 ปท่ีผานมาดัชนี S&P 500 ในสกุลเงินบาทใหผลตอบแทนรอยละ 25.10 ในรูปสกุลเงินบาท และรอยละ 

31.41 ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ในขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity ใหผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 

43.18 

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 

ไตรมาสแรกของป 2563 เศรษฐกิจท่ัวโลกไดรับผลกระทบอยางหนักในทุกตลาดและเกือบทุกสินทรัพยจากการแพร

ระบาดของโรค COVID -19 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางมากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ตัดสินใจเรียกประชุม

ฉุกเฉินและมีมติเอกฉันท  10-0 ลดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย (Federal funds rate) เปนรอยละ 1.00- 1.25 โดยเปนการลด 50 

bps ใน 1 คร้ังและเพียงอีก 2 สัปดาหมีมติลดอัตราดอกเบ้ียลงตอเน่ืองอีก 100 bps ในวันท่ี 16 มีนาคม 2563 สงผลใหอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบาย (Federal funds rate) อยูท่ีรอยละ 0- 0.25 พรอมท้ังเพ่ิมวงเงินการซื้อสินทรัพย Quantitative Easing  อีก 

7 แสนลานเหรียญสหรัฐ โดยปน้ีนับวาเปนการกลับมาทํา Quantitative Easing อีกคร้ังภายหลังจากท่ีหยุดการซื้อสินทรัพยไป

ในป 2557 โดยการทํา Quantitative Easing จะทําให balance sheet ของธนาคารกลางสหรัฐเพ่ิมข้ึนและมีขนาดใหญถึง 5 

ลานลานเหรียญสหรัฐ มาตรการลดผลกระทบของคณะกรรมการนโยบายการเงินยังรวมถึงการเขาซื้อตราสารหน้ีเอกชนระยะ

สั้น และการปลอยกูแกสถาบันการเงินท่ีซื้อสินทรัพยจากกองทุนตลาดเงิน 

ป 2563 สหรัฐรายงานตัวเลข GDP หดตัวรอยละ -3.5  YoY, การหดตัวคร้ังน้ีนับวารุนแรงสุดนับต้ังแตชวงป 1940 

หรือในรอบ 70ป  การหดตัวของ GDP เปนผลกระทบตอจากการใชมาตรการคุมเขมเพ่ือควบคุมการระบาดของ COVID-19 

โดยเฉพาะในเดือนเมษายนกอนท่ีจะทยอยกลับคืนสูสภาวะปกติน้ีเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน  ภาคการบริโภคภาคเอกชนหด

ตัว การลงทุนภาคเอกชนหดตัวโดยสาเหตุหลักน้ันมาจากการลงทุนภาคธุรกิจ (CAPEX) หดตัว รอยละ -5.2 และการลงทุนภาค

อสังหาริมทรัพยลดลง เศรษฐกิจไตรมาส 4 คาดไดวาจะกลับมาฟนตัวข้ึนแตแนวโนมการฟนตัวก็ดูจะเปนไปอยางคอยเปนคอย

ไป จากการระบาดรอบ 2 ของ COVID-19 ท่ีสงผลใหหลายรัฐชะลอการผอนปรนมาตรการ Lockdown หรือกลับมาเพ่ิมความ

เขมงวด โดยเฉพาะ ในกรณีของรัฐใหญอยาง California, Texas และ Florida 

ในรอบบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนสหรัฐฯแมจะเผชิญกับความผันผวนอยางตอเน่ืองแตตลาดหุนสหรัฐฯยังสามารถ

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดอยางตอเน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสามารถเติบโตไปไดตามคาดการณโดยเฉพาะ หุนกลุม 

Communication Services และ IT ซึ่งประกอบไปดวย Facebook ,Alphabet’s Google, Amazon และ Microsoft ปรับตัว

เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองรอยละ 32, 50, 62 และ 41 ตามลําดับ สําหรับสัดสวนการลงทุนของกองทุนยังคงใหนํ้าหนักกับการลงทุน

กลุม Communication Services คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ,กลุม Consumer Discretionary คิดเปนสัดสวนรอยละ 19 และ 

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

รอบปบัญชีท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity มีผลตอบแทนรอยละ 43.18 (ดูรายละเอียดในตารางผลการ

ดําเนินงานดานหลัง) 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทย US BLUE CHIP EQUITY 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่

29 กมุภาพนัธ 2563 ถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ 2564 

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) มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการ

ลงทุนในหุนชั้นดีขนาดใหญและขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี จะลงทุนไมตากวา 2 ใน 3 ของสินทรัพยของ

กองทุนในตราสารทุนของบริษัท 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 
เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุน US Blue Chip Equity Fund โดยจะ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 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



5 กองทนุเปิดทหารไทย US BLUE CHIP EQUITY 

 

อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

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 
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บ ริ ษั ท จั ด ก า ร ข อ ส ง ว น สิ ท ธิ เ ป ลี่ ย น แป ล ง ป ร ะ เ ภ ท แล ะ ลั ก ษ ณ ะ พิ เ ศ ษ ข อ ง ก อ ง ทุ น รว ม ใ น อ น า ค ต เ ป น  Fund of 

Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได  โดยไม ทําใหระดับความเสี่ยงของการ 

ล ง ทุ น  ( risk spectrum) เ พ่ิ ม ข้ึน  ท้ั ง น้ี ใ ห เปน ดุล ยพินิ จของผู จั ดก ารก องทุ น โ ด ย ข้ึน กับ สถานก ารณ ตล าด แล ะ 

ตอง เปน ไป เ พ่ือประ โยชน สู งสุดของผู ถื อห นวยล งทุ น อ น่ึง  บ ริ ษัทจัดการจะด า เ นินการแจ งผู ถื อห นวย ล งทุ น 

ล ว งห น า ไม นอยก วา  30 วั น  โ ด ย ผ าน www.tmbameastspring.com ห รือช องท าง อ่ืนใ ด ท่ี บ ริ ษัท จัด การ กําหนด 

กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

 

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 หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็ง

คา 

 

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 ดังนี ้

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�
�

 �Bl��mb��g�Classificati�n

�Fund��yp�� �SICAV�

�Fund�Ass�t�Class�F�cus� �Equity�

�D�micil�� �Lux�mb�u�g�

�Fund�Obj�ctiv�� �US�

�Fund�Styl�� �
�
�

�Fund�Ma�k�t�Cap�F�cus� �La�g�
cap�

�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

2017 4�08 4�29 0�96 3�73 2�76 0�73 4�20 0�23 0�77 4�98 1�61 1�58

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 
�
 
�
 
�
 
�
 
�
 
�
 
�
 
�
 
�

 
� �

 
�h��mat��ial�p��duc�d�in�this�d�cum�nt�is�int�nd�d�f���inf��mati�nal�pu�p�s�s��nly�and�sh�uld�n�t�b��c�nst�u�d�as�an��ff������s�licitati�n�f���th��pu�chas�����sal���f�any�financial�inst�um�nt���h�
inf��mati�n�p��vid�d�h���in���fl�cts�cu���nt�ma�k�t�p�actic�s�and�is�n�t�int�nd�d�t��c�nstitut��l�gal,�tax,����acc�unting�advic����h��inf��mati�n�and�data�c�ntain�d�h���in�has�b��n��btain�d�f��m�int��nal
data�p��c�ssing,�fund�administ�at��s�as���ll�as��th����utsid��s�u�c�s�and,�alth�ugh�it�is�b�li�v�d�t��b��accu�at�,�n��gua�ant����f�c�mpl�t�n�ss����accu�acy�is�b�ing�mad���Bl��mb��g�L��shall�n�t�b�
liabl��f���any�l�ss�s����damag��that�any�n��may�suff���as�a���sult��f���lying��n�this�inf��mati�n���h��inf��mati�n�may�b��chang�d�by�Bl��mb��g�L��at�any�tim��

 
Bl��mb��g® �ag��1��f�4



��OWE���ICE
US�BLUE�CH
I � Fund����f��manc�
�isk
��acking�

B�nchma�k:�S&��500�INDEX �as��f�04/14/2021�
Cu���ncy:�USD�
 
����f��manc�

� �Fund� �B�nch��

�M�an���tu�n�1Y�W��kly� �57�20� �52�83�

���tal���tu�n�3M� �7�60� �9�08�

���tal���tu�n�6M� �9�98� �19�13�

���tal���tu�n�1Y� �53�54� �47�32�

���tal���tu�n�Ytd� �8�24� �10�29�

����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�

����f�2014� �
�
� �13�68�

�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� �14�76� �13�24�

�S�miva�ianc��1Y�W��kly�Ann� �21�52� �20�16�

�Standa�d�D�v�1Y�W��kly�Ann� �20�97� �18�03�

�Max�D�a�d��n�1Y� �
10�94� �
9�53�

�Max�Inc��as��1Y� �55�46� �53�81�

�Ku�t�sis�1Y�W��kly� �
0�51� �0�15�

�Sk��n�ss�1Y�W��kly� �0�02� �
0�19�

 � �

 
��isk/��tu�n

� �vs�B�nch�

�Exc�ss���tu�n�1Y�W��kly�Ann� �2�88�

�Inf��mati�n��ati��1Y�W��kly� �0�22�

�J�ns�n�Alpha�1Y�W��kly� �8�78�

�M�digliani��ap�1Y�W��kly� �
0�04�

�Sha�p���ati��1Y�W��kly� �2�72�

�S��tin���ati��1Y�W��kly� �1�79�

����yn���M�asu���1Y�W��kly� �0�62�

 � �
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���acking

� �vs�B�nch�

�Alpha�1Y�W��kly� �0�12�

�B�ta�1Y�W��kly� �0�92�

�C����lati�n�1Y�W��kly� �0�79�

�B�a��C����lati�n�1Y�W��kly� �0�60�

�Bull�C����lati�n�1Y�W��kly� �0�57�

���Squa��d�1Y�W��kly� �0�62�

���acking�E�����1Y�W��kly�Ann� �11�87�

 � �
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� � Fund�All�cati�n�

 
���tal�Ass�ts�(mil) �as��f�04/14/2021

 
�Ass�t�All�cati�n

�Equity� �99�811�%�

�M�n�y�Ma�k�t� �0�189�%�

 �as��f�12/31/2020

 
�S�ct���All�cati�n

�Basic�Mat��ials� �0�543�%�

�C�mmunicati�ns� �35�886�%�

�C�nsum��,�Cyclical� �5�535�%�

�C�nsum��,�N�n
cyclical� �18�66�%�

�Financial� �8�303�%�

�Indust�ial� �1�788�%�

���chn�l�gy� �29�097�%�

 �as��f�12/31/2020

 
�G���All�cati�n

�Aust�alia� �0�221�%�

�Canada� �1�125�%�

�China� �6�107�%�

�I��land� �0�058�%�

�Is�a�l� �0�417�%�

�Singap���� �1�382�%�

�S��d�n� �0�634�%�

�S�itz��land� �0�391�%�

�Unit�d�Kingd�m� �0�606�%�

�Unit�d�Stat�s� �88�872�%�

 �as��f�12/31/2020

 
����tf�li��Statistics �as��f�12/31/2020

�%�Of���p���n�H�ldings� �46�24��Avg���ic�/Ea�nings� �43�21�

�Fund��u�n�v��� �
�
��Avg���ic�/Cash�Fl��� �26�09�

�M�dian�Mkt�Cap�(M)� �274,410�19��Avg���ic�/Sal�s� �4�78�

�Avg�Ma�k�t�Cap�(mil)� �621,453�63��Avg���ic�/B��k��ati�� �7�13�

�Avg�Dvd�Yi�ld� �0�35��� ��
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9 กองทนุเปิดทหารไทย US BLUE CHIP EQUITY 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั     

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

25 ก.พ. 

64 

28 ก.พ. 

63 

28 ก.พ. 

62 

28 ก.พ. 

61 

28 ก.พ. 

60** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 15.6040 15.2015 14.6833 11.4002 9.9999 

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

กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 43.18% 2.65% 3.53% 28.80% 14.00% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 25.10% 8.47% 5.08% 5.49% 17.49% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** 31.41% 8.19% 4.68% 17.10% 17.56% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 232 433 256 105 192 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 517 232 433 256 105 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 363 293 340 137 175 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท)  +188 -220 +190 +119 +92 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 1.24% 0.78% 0.67% 0.89% 1.45% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     

** จาก 21 มี.ค.59  ถึง  28 ก.พ.60      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทหารไทย US BLUE CHIP EQUITY 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ 2564   

 

 ยอนหลัง 

 3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 พ.ย. 63) (31 ส.ค. 63) (28 ก.พ. 63) (28 ก.พ. 61) (21 มี.ค. 59) 

กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity +5.27% +5.45% +43.18% +14.97% +17.64% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +5.45% +6.39% +25.10% +12.09% +11.66% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** +6.01% +10.00% +31.41% +13.69% +15.04% 

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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12 กองทนุเปิดทหารไทย US BLUE CHIP EQUITY 

 

รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

ความเห็น 

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

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 

ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของ

ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูบริหารเพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที ่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด 

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล 

การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  

 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิด
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ขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงินที่เกี ่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไร

ก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
(นายเทอดทอง เทพมังกร) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 29 มีนาคม 2564 
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กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  28 กุมภาพันธ 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 493,389,844.80 225,564,275.66 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 18,144,595.19 32,206,671.68 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 4,520.37 6,063.99 

จากการขายหนวยลงทุน 5,161,554.32 555,215.70 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 1,747,881.41 114,240.00 

รวมสินทรัพย 518,448,396.09 258,446,467.03 

หนี้สิน 7

เจาหนี้

จากการซือ้เงินลงทุน - 17,396,500.00 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 13,931,775.32 6,921,488.45 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 254,710.31 2,176,887.30 

คาใชจายคางจาย 5 723,046.79 288,199.55 

ภาษีเงินไดคางจาย 678.06 909.60 

หนี้สินอ่ืน 5 52,345.25 16,061.96 

รวมหนี้สิน 14,962,555.73 26,800,046.86 

สินทรัพยสุทธิ 503,485,840.36 231,646,420.17 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 231,837,331.80 148,453,004.03 

กําไรสะสม

บัญชปีรับสมดลุ 88,328,515.18 3,602,577.79 

กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน 183,319,993.38 79,590,838.35 

สินทรัพยสุทธิ 503,485,840.36 231,646,420.17 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 21.7172 15.6040 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 23,183,733.1807 14,845,300.4041 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย US  Blue Chip Equity 

งบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สํา หรับปสิ้นสุดว ันท่ี 28 กุมภาพันธ 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบี้ย 20,064.83 36,581.13 

รวมรายได 20,064.83 36,581.13 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 5,850,000.65 4,709,036.45 

คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน 116,999.97 94,180.77 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 474,281.08 313,935.92 

รวมคาใชจาย 6,441,281.70 5,117,153.14 

ขาดทุนสุทธิ (6,421,216.87) (5,080,572.01) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 54,561,507.72 29,347,740.92 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 37,260,525.08 (13,832,297.05) 

รายการกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 15,101,758.00 4,028,287.00 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 3,555,818.40 (2,453,958.99) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (326,227.48) 232,345.52 

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไมเกิดข้ึน 110,153,381.72 17,322,117.40 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 103,732,164.85 12,241,545.39 

หัก ภาษีเงินได 3 (3,009.82) (2,234.90) 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 103,729,155.03 12,239,310.49 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย US  Blue Chip Equity 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดว ันท่ี 28 กุมภาพันธ  25 64

2564 2563

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 103,729,155.03 12,239,310.49 

การเพ่ิมข้ึนของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 1,174,852,969.68 300,710,830.54 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (1,006,742,704.52) (514,480,633.34) 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 271,839,420.19 (201,530,492.31) 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 231,646,420.17 433,176,912.48 

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

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 14,845,300.4041 28,495,518.9317 

บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป 59,844,174.5118 18,161,365.9657 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (51,505,741.7352) (31,811,584.4933) 

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

บาท

หนวย
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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 45 1,036,496.33 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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กองทุนเปดทหารไทย US  Blue Chip  Equity 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  28 กุมภาพันธ 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund *405,420.11 225,564,275.66 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 220,471,45 2.27 บาท) 225 ,5 64,275 .66 100.00

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

จากการลงทุนระยะยาวโดยการลงทุนในหุนช้ันดีขนาดใหญและขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อหลักทรัพย
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กองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่28 กมุภาพนัธ 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

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

(แบงเปน 200 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 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 

ทั้งนี้กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) 

จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชี

ไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในปกอน ซึ่ง

เดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่

ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ

กองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน�าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้

หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก

รายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 677,252,536.35  131,334,325.00 

ขายเงินลงทุน 501,249,000.01  344,265,950.00 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 และ 2563 มี

ดังตอไปนี้  

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ 5,850,000.65   4,709,036.45   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 474,281.08   313,935.92   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)   

ซื้อเงินตราตางประเทศ 238,152,660.00  

 

452,942,440.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 407,649,640.00  493,178,988.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย  667,728.73    272,864.76  

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย  62,820.59    18,191.01  

หนี้สินอื่น  8,142.34    0.40  
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ 40,095.83  - 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ 9,616.39  - 

 

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

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

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 219,270,470.00  114,240.00  2,176,887.30 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ

สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 
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- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

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

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

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  254,710.31  -  254,710.31 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  225,564,275.66  -  225,564,275.66 

ตราสารอนุพันธ -  114,240.00  -  114,240.00 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  2,176,887.30  -  2,176,887.30 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 

และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
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ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี ่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน

ทางการเงินของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

 
 

ไมมีอัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวย 

มูลคายุติธรรม -  -  

 

493,389,844.80   

 

493,389,844.80  

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

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -   4,520.37    4,520.37  

ลูกหนี้จากการขาย 

หนวยลงทุน -  -   5,161,554.32    5,161,554.32  

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  

 

1,747,881.41    1,747,881.41  

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

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

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -   254,710.31    254,710.31  

คาใชจายคางจาย -  -   723,046.79    723,046.79  

ภาษีเงินไดคางจาย -  -   678.06    678.06  

หนี้สินอื่น -  -   52,345.25    52,345.25  

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

 
 

ไมมีอัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวย 

มูลคายุติธรรม -  - 

  

225,564,275.66  

 

225,564,275.66 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 14,810,171.68  -  17,396,500.00  32,206,671.68 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  6,063.99  6,063.99 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

 
 

ไมมีอัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

ลูกหนี้จากการขาย 

หนวยลงทุน - 

 

- 

 

555,215.70  

 

555,215.70 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  114,240.00  114,240.00 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  -  17,396,500.00  17,396,500.00 

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน - 

 

- 

 

6,921,488.45  6,921,488.45 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  2,176,887.30  2,176,887.30 

คาใชจายคางจาย -  -  288,199.55  288,199.55 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  909.60  909.60 

หนี้สินอื่น -  -  16,061.96  16,061.96 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง

การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน

จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

 รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 16,380,804.94    7,131,339.73  

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  244.39    550,078.54  

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย  0.44    2.94  

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -   550,000.00  

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

 

 



27 กองทนุเปิดทหารไทย US BLUE CHIP EQUITY 

 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

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

ผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย และกองทุนมีนโยบายการลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวโดย

การลงทุนในหุนชั้นดีขนาดใหญและขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 
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กองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 28 กมุภาพนัธ 2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 18,149,115.56 3.60% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 18,149,115.56 3.60% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 97.99% 

 กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund  644,153 493,389,844.80 97.99% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 493,389,844.80 97.99% 

 ทรัพยสินอื่น 6,676,537.42 1.33% 

 หนี้สินอื่น -14,729,658.68 -2.92% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 503,485,839.10 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 23,183,733.1807 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 21.7172 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 

  ต้ังแตวันที่ 29  ก.พ.  2563  ต้ังแตวันที่ 29  ก.พ.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2564  ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 5,850.00 1.6016 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 117.00 0.0320 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 474.28 0.1298 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 3.01 0.0008 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 6,444.29 1.7642 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันที่ 28 กมุภาพันธ 2564  

 เทากับ 364,256,144.33 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 137.61% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย US BLUE CHIP EQUITY 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 - 28 กุมภาพันธ 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

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 

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2564 

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 นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม 

3 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

4 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

5 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 

6 นาวสุวัลล ีศิริสมบัติยืนยง 



31 กองทนุเปิดทหารไทย US BLUE CHIP EQUITY 

 

 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 

 

 

 


