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สารบัญ

สารถึงผูถือหนวยลงทุน 1

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 2

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 3

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผานมาเม่ือเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 3

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีพรอมท้ังการดําเนินการแกไข 3

ขอมูลของกองทุนรวมท่ีลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึง 4

 เกินกวารอยละ 20 ของ NAV 

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 5

รายงานผูดูแลผลประโยชน 7

งบการเงิน (ไมไดตรวจสอบ) 8

ขอมูลรายละเอียดการลงทุน 10

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 11

รายงานรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุน 12

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 12

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 12



1 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

วันท่ี  4 ตุลาคม 2564 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือนต้ังแต

วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity มายังผูถือหนวยลงทุน 

ทุกทาน 

ภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีทิศทางฟนตัวอยางตอเน่ืองสะทอนจากรายงานตัวเลข GDP ไตรมาสท่ี 2 ของ 

ป 2564 แมวาตัวเลขท่ีออกมาจะตํ่ากวาการคาดการณของนักวิเคราะห แตยังคงสูงกวาชวงกอนเกิดการแพรระบาดของ 

COVID-19 อันเปนผลมาจากการใชจายจากภาคบริการท่ีฟนตัวข้ึนตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ โดยอยูเหนือระดับกอนเกิด

การแพรระบาดของ COVID-19 แลวท่ี 0.5% ขณะท่ีการใชจายซื้อสินคาปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอย โดยเร่ิมทรงตัวอยูเหนือระดับ

กอนเกิดการแพรระบาดของ COVID-19 ราว 20% ในรอบบัญชีท่ีผานมา แมตลาดหุนสหรัฐฯ จะเผชิญกับความผันผวนอยาง

ตอเน่ืองแตตลาดหุนสหรัฐฯ ยังสามารถปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดอยางตอเน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนท่ีสามารถ

เติบโตไดตามการคาดการณของนักวิเคราะห ภาพการลงทุนของกองทุนหลักยังคงเนนลงทุนในกลุม Information Technology 

40%, Communication Services 28% และ Consumer Discretionary16% 

ท้ังน้ี ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ดัชนี S&P 500 ในสกุลเงินบาทใหผลตอบแทนรอยละ 27.18 ในรูปสกุลเงินบาท และ 

รอยละ 18.71 ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ในขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity ใหผลตอบแทนจากการลงทุน

รอยละ 16.10  

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

 

 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีทิศทางฟนตัวอยางตอเน่ืองสะทอนจากรายงานตัวเลข GDP ไตรมาสท่ี 2 ของป 

2564 ท่ีระดับ 6.5%YoY แมวาตัวเลขท่ีออกมาจะตํ่ากวาการคาดการณของนักวิเคราะห แตยังคงสูงกวาชวงกอนเกิดการแพร

ระบาดของ COVID-19 การใชจายสวนบุคคล (Personal Spending) พลิกกลับมาขยายตัว 1.0% MoM จากท่ีหดตัว 0.1% 

ในเดือนกอนหนา โดยการใชจายนําโดยภาคบริการ (1.2% เทียบกับ 1.0% เดือนกอน) ท่ีฟนตัวข้ึนตอเน่ืองจากอานิสงสของการ

กลับมาเร่ิมดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกคร้ัง โดยอยูเหนือระดับกอนเกิดการแพรระบาดของ COVID-19 แลวท่ี 0.5% ขณะท่ี

การใชจายซื้อสินคา (0.5% เทียบกับ -2.1% เดือนกอน) เพ่ิมข้ึนเล็กนอย และเร่ิมทรงตัวเหนือระดับกอนกอนเกิดการแพรระบาด

ของ COVID-19 ราว 20% การใชจายภาคเอกชนท่ีขยายตัวแข็งแกรงกวาท่ีคาด 11.8% จากไตรมาสท่ี 1 ของป 2564 ซึ่งเปน

ตัวเลขเกือบสูงสุดนับต้ังแตป 2495 จากผลของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาครัฐและการแจกจายวัคซีนท่ีรวดเร็ว อยางไรก็ตาม 

การใชจายของผูบริโภคตองเผชิญความไมแนนอนในระยะขางหนา โดยเฉพาะการใชจายในภาคบริการทามกลางการเพ่ิมข้ึนของ

ผูติดเชื้อ COVID-19 ท่ีเรงตัวข้ึนอีกคร้ังจากการระบาดของสายพันธุ Delta ซึ่งอาจสรางความกังวลใหกับผูบริโภค ในขณะท่ี

อัตราการฉีดวัคซีนในสหรัฐฯ ไดชะลอลงมากในระยะหลัง  

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 มีการปรับคาดการณอัตรา

ดอกเบ้ีย (Dot plots) ข้ึน จากการประชุมคร้ังกอนท่ีทางคณะกรรมการสงสัญญาณจะคงอัตราดอกเบ้ียท่ีระดับปจจุบัน 

(0-0.25%) ไปจนถึงสิ้นป 2566 มาเปนคาดวาจะข้ึนดอกเบ้ียถึงสองคร้ังเปน 0.5-0.75% ณ สิ้นป 2566 ท้ังน้ีธนาคารกลาง

สหรัฐฯ เร่ิมสงสัญญาณจะการลดการเขาซื้อสินทรัพยในตนป 2565 โดยผลสํารวจของคณะกรรมการสาขา New York คาดวา

จะเร่ิมลดการซื้อซื้อสินทรัพยในไตรมาส 1 ป 2564 โดยจะทยอยลดการเขาซื้อสินทรัพยลงไตรมาสละราว 3 หม่ืนลานดอลลาร

สหรัฐฯ และจะสิ้นสุดการเขาซื้อในสิ้นปเดียวกัน ปจจัยท่ีสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ คือการการแจกจายวัคซีนได

คอนขางเร็วกอนหนาน้ี ซึ่งชวยหนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจใหเปนไปอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามการแจกจายวัคซีนไดชะลอลง

อยางมากในระยะหลัง โดยขอมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ประชากรสหรัฐฯ ราว 54% ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 โดส ทําใหจํานวนผู

ติดเชื้อรายใหมและอัตราการเสียชีวิตในสหรัฐฯ ยังทรงตัวอยูระดับตํ่า แตยังตองติดตามอยางสถานการณการระบาดระลอกใหม

ของสายพันธุ Delta ท่ีแพรระบาดไดรวดเร็ว โดยหากอัตราการเสียชีวิตพุงข้ึนสูง อาจนําไปสูการกลับมาใชมาตรการ 

Lockdown เขมงวดอีกคร้ัง 

ในรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนสหรัฐฯแมจะเผชิญกับความผันผวนอยางตอเน่ืองแตตลาดหุนสหรัฐฯ ยังสามารถปรับตัว

เพ่ิมข้ึนไดอยางตอเน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสามารถเติบโตไปไดตามคาดการณ ภาพการลงทุนของ

กองทุนหลักยังคงเนนลงทุนในกลุม Information Technology 40%, Communication Services 28% และ Consumer 

Discretionary16% โดยท้ัง 3 กลุมน้ีเปนกลุมท่ี Overweight S&P 500 (benchmark) อยูมากกวา 32% 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

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) 

โดยกองทุนน้ีมุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในหุนชั้นดีขนาดใหญและขนาดกลางของบริษัทในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ท้ังน้ีจะลงทุนไมตํ่ากวา 2 ใน 3 ของสินทรัพยของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีถ่ินฐาน, หรือมีกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจสวนใหญอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity มี

ผลตอบแทนรอยละ 16.10 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแต วนัที ่ 

1 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

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

(USD) โดยกองทุนน้ีมุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในหุนชั้นดีขนาดใหญและขนาดกลางของบริษัทในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ท้ังน้ีจะลงทุนไมตํ่ากวากวา 2 ใน 3 ของสินทรัพยของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีถ่ินฐาน หรือมีกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจสวนใหญอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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5 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 ส.ค. 

64 

25 ก.พ. 

64 

31 ส.ค. 

63 

28 ก.พ. 

63 

30 ส.ค. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 22.2976 21.1458 15.6040 15.7350 15.2015 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 25.8872 22.2976 21.1458 15.6040 15.7350 

กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 16.10% 5.45% 35.52% -0.83% 3.51% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 27.18% 6.39% 17.44% 5.05% 2.95% 

เกณฑมาตรฐาน 2** 18.71% 10.00% 19.29% 1.63% 6.15% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 517 338 232 260 433 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 825 517 338 232 260 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 648 476 255 233 353 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +199 +163 +25 -21 -199 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.98% 0.97% 1.51% 0.77% 0.81% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2564   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (31 พ.ค. 64) (25 ก.พ. 64) (31 ส.ค. 63) (31 ส.ค. 61) (21 มี.ค. 59) 

กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity +12.28% +16.10% +22.42% +18.39% +19.07% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +11.43% +27.18% +35.31% +16.87% +15.49% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +7.84% +18.71% +30.58% +17.41% +17.17% 

Note**      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี S&P 500 Net Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ 

 ผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี S&P 500 Net Total Return สกุลเงินดอลลารสหรัฐ    

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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7 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

 



8 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 676,950,783.67 บาท) 799,410,094.28 

เงินฝากธนาคาร 72,122,381.56 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 10,357.96 

 จากการขายเงินลงทุน 17,188,792.35 

ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 9,603,022.46 

รวมสินทรัพย 898,334,648.61 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการซื้อเงินลงทุน 25,920,000.00 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 36,503,320.85 

เจาหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 9,117,665.62 

คาใชจายคางจาย 1,257,612.46 

ภาษีเงินไดคางจาย 1,553.69 

เจาหน้ีอ่ืน 155,394.09 

หน้ีสินอ่ืน 86,487.65 

รวมหน้ีสิน 73,042,034.36 

สนิทรพัยสทุธ ิ 825,292,614.25 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 330,078,126.88 

บัญชีปรับสมดุล 201,560,810.41 

กําไรสุทธิ 293,653,676.96 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 25.8872 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564  
 31,880,260.0124 หนวย) 825,292,614.25 

 



9 กองทนุเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564  ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลรับ 18,780.16 

 รวมรายได 18,780.16 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 5,244,198.61 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 104,884.09 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 493,379.45 

 คาใชจายอ่ืน 4,568.58 

 ภาษีเงินได 2,817.16 

 รวมคาใชจาย 5,849,847.89 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (5,831,067.73) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 69,139,375.34 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 80,105,962.14 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (33,058,482.79) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 829,078.29 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 117,015,932.98 

  
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน 111,184,865.25 
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กองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 สงิหาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 72,132,739.52 8.74% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 72,132,739.52 8.74% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 96.86% 

 กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity  815,155 799,410,094.28 96.86% 

 Fund 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 676,950,783.67 บาท) 799,410,094.28 96.86% 

 ทรัพยสินอ่ืน 17,674,149.19 2.14% 

 หน้ีสินอ่ืน -63,924,368.74 -7.74% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 825,292,614.25 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 31,880,260.0124 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 25.8872 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

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

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ส.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ส.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 5,244.20 0.8025 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 104.88 0.0161 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 493.38 0.0755 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 2.82 0.0004 

คาใชจายอ่ืน ๆ 4.57 0.0007 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 5,849.85 0.8952 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564  

 เทากับ 648,155,392.06 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 89.58% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย US BLUE CHIP EQUITY 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564) 

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 > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล 

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

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2564 

ไมมี 
 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 GMO Global Real Return U-AUSD ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 UBS Fund Services  S.A. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


