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� กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

วันท่ี   5 พฤษภาคม 2563 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 1 ป ต้ังแต

วันท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 ของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity มายังผูถือหนวยลงทุน 

ทุกทาน 

ในบัญชีผานมาภาพรวมของป 2562 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอาทิ GDP อยูท่ีรอยละ 2.3 ลดลงจากป 2561 ท่ีรอยละ 

2.9 แมการเติบโตของเศรษฐกิจอยากทรงตัว ในขณะท่ีตลาดแรงงานยังคงแข็งแกรงโดยตัวเลขอัตราการวางงานลดลงจาก 

รอยละ 3.9 ในป 2561 เปน 3.7  ในขณะท่ีตัวเลขรายไดตอชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานยังไดปรับเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 3.0 ใน 

ไตรมาส 4 ป 2561 มาอยูท่ี 3.2 ในไตรมาส 2 ป 2562 ซึ่งนับวาเปนสัญญาณท่ีดีของตลาดแรงงานและการบริโภค ตลาดแรงงาน

ยังคงมีความแข็งแกรง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวข้ึนในระดับปานกลาง ท้ังน้ี การจางงานโดยเฉลี่ยมีความแข็งแกรงในชวง

หลายเดือนท่ีผานมา และอัตราวางงานยังคงอยูในระดับตํ่า ขณะเดียวกัน แมวาการขยายตัวของการใชจายภาคครัวเรือนปรับตัว

ข้ึนในอัตราท่ีแข็งแกรง แตการลงทุนในสินทรัพยถาวรของภาคธุรกิจและการสงออกไดชะลอตัวลง อัตราเงินเฟอเร่ิมชะลอตัว 

เน่ืองจากตัวเลข Core PCE ในป 2561 จากท่ีรอยละ 2 ลดลงเปน 1.6  ป 2562  

ท้ังน้ี ในชวง 1 ปท่ีผานมาดัชนี S&P 500 ในสกุลเงินบาทใหผลตอบแทนรอยละ 8.47 ในรูปสกุลเงินบาท และรอยละ 

8.19 ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ในขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity ใหผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 

2.65 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 



  กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ภาพรวมของป 2562 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอาทิ GDP อยูท่ีรอยละ 2.3 ลดลงจากป 2561 ท่ีรอยละ 2.9 แมการเติบโต

ของเศรษฐกิจอยากทรงตัว ในขณะท่ีตลาดแรงงานยังคงแข็งแกรงโดยตัวเลขอัตราการวางงานลดลงจากรอยละ 3.9 ในป 2561 

เปน 3.7  ในขณะท่ีตัวเลขรายไดตอชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานยังไดปรับเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 3.0 ในไตรมาส 4 ป2561 มาอยูท่ี 

3.2 ในไตรมาส 2 ป 2562 ซึ่งนับวาเปนสัญญาณท่ีดีของตลาดแรงงานและการบริโภค ตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกรง และ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวข้ึนในระดับปานกลาง ท้ังน้ี การจางงานโดยเฉลี่ยมีความแข็งแกรงในชวงหลายเดือนท่ีผานมา และ

อัตราวางงานยังคงอยูในระดับตํ่า ขณะเดียวกัน แมวาการขยายตัวของการใชจายภาคครัวเรือนปรับตัวข้ึนในอัตราท่ีแข็งแกรง แต

การลงทุนในสินทรัพยถาวรของภาคธุรกิจและการสงออกไดชะลอตัวลง อัตราเงินเฟอเร่ิมชะลอตัว เน่ืองจากตัวเลข Core PCE 

ในป2561 จากท่ีรอยละ 2 ลดลงเปน 1.6  ป 2562  

จากการประชุมคร้ังลาสุดในวันท่ี 30 มกราคม 2562 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) มีมติเอกฉันท  10-0 

คงอัตราดอกเบ้ียนโยบาย (Federal funds rate) เปนรอยละ1.50 – 1.75 ตามท่ีตลาดคาดและยังคงมองวาอัตราดอกเบ้ียใน

ระดับดังกลาวมีความเหมาะสมในการสนับสนุนใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวอยางยั่งยืน  คณะกรรมการคาดการณการใช

จายภาคครัวเรือนเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลางซึ่งแสดงความเห็นแตกตางไปจากคร้ังกอน  ประเด็นท่ีสองคือนโยบายการเงินปจจุบัน

จะสนับสนุนใหอัตราเงินเฟาเรงตัวข้ึนกลับเขาสูเปาหมายท่ีรอยละ 2 สะทอนใหเห็นวาคณะกรรมการคอนขางกังวลท่ีอัตราเงินเฟอ

ขยายตัวตํ่ากวาเปาหมาย  ในการประชุมรอบน้ีคณะกรรมการมีมติใหปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียเงินสํารองของธนาคารพาณิชย 

(IOER: Interest on Excess Reserves) ข้ึน 5bps เปนรอยละ 1.6 หลังจากท่ีปญหาสภาพคลองตึงตัวในตลาดเงินเร่ิมผอน

คลายลง เหตุเกิดจากสภาพคลองในตลาดเงิน ท่ีตึงตัวข้ึนต้ังแตเร่ิมดําเนินการลดงบดุล ในชวงปลายป 2560 ไดสงผลใหดอกเบ้ีย

ระยะสั้นในตลาดเงิน (Effective Fed Funds Rate) ปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเน่ือง  ธนาคารกลางจึงลดอัตราดอกเบ้ีย IOER ลง 

เพ่ือควบคุมดอกเบ้ียระยะสั้นในตลาดเงิน ใหลดลงมาอยูในกรอบของอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 

ในรอบปบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนสหรัฐฯแมจะเผชิญกับความผันผวนอยางตอเน่ืองแตตลาดหุนสหรัฐฯยังสามารถ

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดอยางตอเน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสามารถเติบโตไปไดตามคาดการณโดยเฉพาะ หุนกลุม 

IT ซึ่งประกอบไปดวย Facebook , Amazon, Microsoft และ Alphabet’s Google ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองรอยละ 19, 

13, 44 และ 17 ตามลําดับ สําหรับสัดสวนการลงทุนของกองทุนยังคงใหนํ้าหนักกับการลงทุนกลุม Communication Services 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 18 ,กลุม Consumer Discretionary คิดเปนสัดสวนรอยละ 20 และ กลุม Information Technology 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 35  

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
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จากการลงทุนในหุนชั้นดีขนาดใหญและขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี จะลงทุนไมตํ่ากวา 2 ใน 3 ของ

สินทรัพยของกองทุนในตราสารทุนของบริษัท ท่ีมีถ่ินฐาน, หรือมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ใน

รอบบัญชี 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity มีผลตอบแทนรอยละ 2.65 (ดูรายละเอียดในตารางผล

การดําเนินงานดานหลัง) 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแต วนัที ่ 

1 มนีาคม 2562 ถงึวนัที ่28  กมุภาพนัธ 2563 

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 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย US BLUE CHIP EQUITY 
 
วัตถุประสงคของกองทุน 
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 
 
กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive 
management/index tracking) 
 
ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  
การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลักคือ S&P 500 Total Return Index ในรูปสกุลเงินดอล
ลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา
อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลีย่นตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง
ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
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อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไมไดจดัทําหรือเปดเผยขอมูล/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 ผูจดัการกองทุนอาจลงทุนในเงิน
สด และ/หรือ ตราสารตลาดเงิน (money market instruments) รวมถึงกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธท้ังโดย
วัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสีย่ง และการลงทุนเพ่ือหวังผลกําไร 
 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเปนกองทุนรวมผสม รวมถึงชื่อกองทุนรวม เพ่ือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกําหนดในอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเปนกองทุนรวมผสม รวมถึงชื่อกองทุนรวมดังกลาวขางตน ใหถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 
วัน พรอมท้ังปรับปรุงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือใหขอมูลในสวนตาง ๆ ของ
โครงการสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยกองทุนจะปฎิบัติตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมผสมดวย 
 
สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ 
 
กองทุนหลัก อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารการลงทุน 
(efficient portfolio management (EPM)) ได 
 
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
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สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสีย่งท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุน
อาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสีย่งในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็ง
คา 
 
รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 
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
ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชือ่ถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ี
สามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 
 
รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ :  
เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ี
ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
 

ขอมูลเพ่ิมเติม 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ

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

ชื่อเว็บไซต (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 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 
ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้
1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
28 ก.พ. 

63 
28 ก.พ. 

62 
28 ก.พ. 

61 
28 ก.พ. 

60** 

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

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

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

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

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

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 433 256 105 192 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 232 433 256 105 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 293 340 137 175 

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

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

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่    

** จาก 21 มี.ค.59  ถึง  28 ก.พ.60     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2563   

 

 ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง  
6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ยอนหลัง  
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (29 พ.ย. 62) (30 ส.ค. 62) (28 ก.พ. 62) (28 ก.พ. 60) (21 มี.ค. 59) 

กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity -4.93% -0.83% +2.65% +11.03% +11.95% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -1.12% +5.35% +8.47% +6.33% +9.16% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -5.50% +1.92% +8.19% +9.87% +11.92% 

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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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบดุล และ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ 

งบกระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุป

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2563 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวัน

เดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน 

และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

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 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

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  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง
ไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

(นายเทอดทอง เทพมังกร)  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2563 
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กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

งบดุล

ณ วันที่  28 กุมภาพันธ  25 63

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 220,471,452.27 บาท

ในป  2563 และ 404,055,336.35 บาท ในป 2562) 3, 8, 10 225,564,275.66 422,980,456.79 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6, 10 32,206,671.68 22,221,732.91 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 10 6,063.99 7,716.34 

จากการขายหนวยลงทุน 555,215.70 63,341.10 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 7, 9, 10 114,240.00 1,835,176.44 

รวมสินทรัพย 258,446,467.03 447,108,423.58 

หนี้สิน

เจาหน้ี

จากการซือ้เงินลงทุน 10 17,396,500.00 - 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 6,921,488.45 11,889,420.54 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 9, 10 2,176,887.30 1,443,864.75 

คาใชจายคางจาย 7 288,199.55 564,485.91 

ภาษีเงินไดคางจาย 909.60 - 

หนี้สินอ่ืน 7 16,061.96 33,739.90 

รวมหนี้สิน 26,800,046.86 13,931,511.10 

สินทรัพยสุทธิ 231,646,420.17 433,176,912.48 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 148,453,004.03 284,955,189.30 

กาํไรสะสม

บัญชปีรับสมดลุ 3,602,577.79 80,870,195.32 

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 4 79,590,838.35 67,351,527.86 

สินทรัพยสุทธิ 231,646,420.17 433,176,912.48 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 15.6040 15.2015 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 14,845,300.4041 28,495,518.9317 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย US  Blue Chip  Equity 

งบกําไรขาดทุน

สําหรับป ส้ินสุดวันที่  28 กุมภาพันธ  25 63

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจากการลงทุน 3

รายไดดอกเบ้ีย 36,581.13 58,059.57 

รวมรายได 36,581.13 58,059.57 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5, 7 4,709,036.45 5,452,388.65 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 94,180.77 109,047.77 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 313,935.92 363,492.60 

ภาษีเงินได 2,234.90 - 

รวมคาใชจาย 5,119,388.04 5,924,929.02 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (5,082,806.91) (5,866,869.45) 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 29,347,740.92 18,667,542.49 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (13,832,297.05) (4,836,713.50) 

กําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 4,028,287.00 4,675,711.00 

ขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 9, 10 (2,453,958.99) (3,751,252.26) 

กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 232,345.52 313,233.26 

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน 17,322,117.40 15,068,520.99 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 12,239,310.49 9,201,651.54 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย US  Blue Chip  Equity 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สําหรับป ส้ินสุดวันที่  28 กุมภาพันธ  25 63

2563 2562

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน (5,082,806.91) (5,866,869.45) 

รายการกาํไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 29,347,740.92 18,667,542.49 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (13,832,297.05) (4,836,713.50) 

กําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 4,028,287.00 4,675,711.00 

ขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (2,453,958.99) (3,751,252.26) 

กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 232,345.52 313,233.26 

การเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 12,239,310.49 9,201,651.54 

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 300,710,830.54 655,723,619.27 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (514,480,633.34) (487,639,872.83) 

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (213,769,802.80) 168,083,746.44 

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (201,530,492.31) 177,285,397.98 

สินทรัพยสุทธิตนป 433,176,912.48 255,891,514.50 

สินทรัพยสุทธิปลายป 231,646,420.17 433,176,912.48 

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 28,495,518.9317 17,427,288.6671 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 18,161,365.9657 43,727,878.9834 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (31,811,584.4933) (32,659,648.7188) 

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

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip  Equity 

งบกระแสเงินสด

สํา หรับป ส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ  25 63

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 12,239,310.49 9,201,651.54 

ปรับกระทบการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

 ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซือ้เงินลงทุน (131,334,325.00) (374,176,089.99) 

การขายเงินลงทุน 344,265,950.00 210,475,449.40 

การลดลงในลูกหนีจ้ากดอกเบีย้ 1,652.35 5,808.19 

การ(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน (491,874.60) 1,558,263.43 

การเพ่ิมข้ึนในเจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 17,545,000.00 - 

การเพิม่ข้ึน(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (4,967,932.09) 11,641,795.59 

การเพิม่ข้ึน(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย (276,286.36) 244,514.94 

การเพ่ิมข้ึนในภาษีเงินไดคางจาย 909.60 - 

การเพิม่ข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินอื่น (17,677.94) 15,614.06 

รายการกาํไรสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (29,347,740.92) (18,667,542.49) 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 13,832,297.05 4,836,713.50 

ขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 2,453,958.99 3,751,252.26 

(กาํไร)ขาดทุนท่ียังไม เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 15.30 (5.95) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 223,903,256.87 (151,112,575.52) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 300,710,830.54 655,723,619.27 

การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในระหวางป (514,480,633.34) (487,639,872.83) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (213,769,802.80) 168,083,746.44 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ข้ึนสุทธิ 10,133,454.07 16,971,170.92 

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 22,221,732.91 5,250,556.04 

กระทบยอดรายการกาํไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร (148,515.30) 5.95 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 32,206,671.68 22,221,732.91 

บาท
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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

ช่ือหลักทรัพย
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กองทุนเปดทหารไทย US  Blue Chip  Equity 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  28 กุมภาพันธ  25 62

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund *805,205.44 422,980,456.79 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 404,05 5 ,336.35  บาท) 422,980,45 6.79 100.00

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

จากการลงทุนระยะยาวโดยการลงทุนในหุนช้ันดีขนาดใหญและขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา

ช่ือหลักทรัพย
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กองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

ข อมูลทางการเงินท่ีสํา คัญ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ  25 63

2563 2562 2561 2560 ****

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)

มูลคาหนวยลงทุนเร่ิมแรก - - - 10.0000 

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 15.2015 14.6833 11.4002 - 

รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ * (0.2759) (0.2518) (0.2172) (0.1690) 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** 1.1494 0.9539 1.0834 1.1220 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (0.5417) (0.2471) 1.4090 0.5247 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ ** 0.1577 0.2389 0.6695 (0.0994) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ ** (0.0961) (0.1917) 0.3484 0.0219 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ** 0.0091 0.0160 (0.0100) - 

รายไดจากกิจกรรมลงทุนท้ังส้ิน 0.4025 0.5182 3.2831 1.4002 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 15.6040 15.2015 14.6833 11.4002 

อัตราสวนของกําไรสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) 4.17 2.71 26.06 12.83

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท) 231,646 433,177 255,892 105,301 

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป  (%) 1.74 1.74 1.74 1.64 

อัตราสวนของขาดทุนจากการลงทุนสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉล่ียระหวางป  (%) (1.73) (1.73) (1.70) (1.61)

อัตราสวนของการซ้ือขายเงินลงทุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉล่ียระหวางป  (%) *** 162.05 172.10 267.18 445.50 

ขอมูลเพ่ิมเติม

* คํานวณจากจํานวนหนวยท่ีจําหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไม เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุน

จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในระหวางป เน่ืองจากชวงเวลาของรายการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ันข้ึนอยู กับความผันผวน

ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป

*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใช เงิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตองเปนรายการซ้ือหรือ

ขายเงินลงทุนอยางแทจริงซ่ึงไมรวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน

**** ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับงวด 2560 ไมสามารถเปรียบเทียบกับป อ่ืนๆ ไดเน่ืองจาก มีรอบระยะเวลาบัญชีส้ันกวาหน่ึงป

บาท
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กองทนุเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่28 กมุภาพนัธ 2563 

1. ลักษณะของกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

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) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัท

จัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแล

ผลประโยชนของกองทุน 

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 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่

ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที ่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบ

การเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับ

กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม ซึ่งมีผลบังคับใช

สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับ

การปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญ

เปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 
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ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมีดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทนรับ หรือ

จายลวงหนา 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ

กองทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม ซึ่งมีผล

บังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว

ไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวน

ใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมีดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเชา  

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับ

ใหมดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใช 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 5 ฉบับ โดยหลักการสําคัญของ

มาตรฐานดังกลาวสรุปไดดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงาน

ตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคา

เครื่องมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน 

ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business-Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณ

การดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ

การบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิก 

ฝายบริหารของกองทุนอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับใหมดังกลาว 

การประกาศใชแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ ที่ประกาศใชโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2563 

ฝายบริหารของกองทุนอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกลาว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงิน

ลงทุนประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ
หนวยลงทุนครั้งลาสุดของวันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ 

วันที่วัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
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การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง  

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน
เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่
เกิดรายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธคง
คาง ณ วันสิ้นปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวม
ในลูกหนี้หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบดุล 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย 

โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. กําไรสะสมตนป 
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 บาท 

 2563  2562 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 21 มี.ค. 59) (11,012,960.03)  (5,146,090.58) 

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  

(เริ่มสะสม 21 มี.ค. 59) 48,478,709.95  29,811,167.46 

รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 

(เริ่มสะสม 21 มี.ค. 59) 18,925,120.44  23,761,833.94 

กําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธสะสม  

(เริ่มสะสม 21 มี.ค. 59) 10,364,993.75 5,689,282.75 

กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธสะสม  

(เริ่มสะสม 21 มี.ค. 59) 391,311.69  4,142,563.95 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสะสม 

(เริ่มสะสม 21 มี.ค. 59) 204,352.06  (108,881.20) 

กําไรสะสมตนป 67,351,527.86  58,149,876.32 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน  

คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 2.14 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.107 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.214 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 บาท  อัตราดอกเบี้ย (%) 

 2563 2562  2563 2562 

เงินสด       

เงินที่ดูแลโดยธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)    

- เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศ 17,396,500.00  -  -  - 

เงินฝากธนาคาร       

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 14,810,171.68  22,221,732.91  0.15, 0.04 0.37, 0.62, 0.04 

 รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 32,206,671.68  22,221,732.91    
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7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 และ 2562 มี

ดังตอไปนี้  

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ  4,709,036.45   5,452,388.65 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  313,935.92   363,492.60 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)   

ซื้อเงินตราตางประเทศ 
 

452,942,440.00  688,439,850.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 493,178,988.00  743,026,067.00  ตามที่ระบุในสัญญา 
 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2563  2562 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย  272,864.76   534,450.08 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย  18,191.01   35,629.99 

หนี้สินอื่น  0.40   36.98 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)    

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  1,835,176.44 
 

8. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปน

จํานวนเงิน 475.60 ลานบาท (ป 2562: จํานวนเงิน 584.65 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 162.05 (ป 2562: รอยละ 

172.10) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป 
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9. สัญญาอนุพันธ 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวน 7.00 ลานดอลลาร

สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกกับเงินจํานวน 219.27 ลานบาท 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวน 12.66 ลานดอลลาร

สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกกับเงินจํานวน 399.74 ลานบาท 

10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือ

การคา 

มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น  อีกทั้ง

สินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่แสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันใน

ตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจาก

มูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ  

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมี
ความออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเทานั้น  

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม
คาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 และ 2562 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

 รายการ 2563  2562 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม)  7,131,339.73   13,406,670.58 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  550,078.54   29.74 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย  2.94   - 

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  550,000.00   - 
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กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ (ดู
หมายเหตุ 9) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว
ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี
ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ
ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น
หรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผู บริหารของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ที ่มี

ผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย และกองทุนมีนโยบายการลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวโดย

การลงทุนในหุนชั้นดีขนาดใหญและขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา 

11. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 
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กองทุนเป	ดทหารไทย US Blue Chip Equity 
ข อมูลรายละเอียดการลงทุน 

ณ วันที่  28 กมุภาพันธ/  2563 
 จํานวนเงินต นและ  มูลค9าตามราคา % of NAV 

 จํานวนหุ น/หน9วย ตลาด (บาท) 
 เงินฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 32,212,735.67 13.90% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 32,212,735.67 13.90% 
 หน9วยลงทุนต9างประเทศ 
 หน�วยลงทุนต�างประเทศ 97.37% 
 กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity  405,420 225,564,275.66 97.37% 
 Fund 
 รวมหน9วยลงทุนต9างประเทศ 225,564,275.66 97.37% 
 ทรัพยGสินอ่ืน -997,409.60 -0.43% 
 หนี้สินอ่ืน -25,133,182.82 -10.84% 
 มูลค9าทรัพย/สินสุทธิ 231,646,418.91 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 14,845,300.40 
 มูลค�าทรัพยGสินสุทธิต�อหน�วย 15.6040 
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คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนเปดทหารไทย US Blue Chip Equity 

สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2562/2563 ต้ังแตวันที่ 1 มนีาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 

  ต้ังแตวันที่ 1  มี.ค.  2562  ต้ังแตวันที่ 1  มี.ค.  2562 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2563  ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2563 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 4,709.04 1.6045 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 94.18 0.0321 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 313.94 0.1070 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 2.23 0.0008 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 5,119.39 1.7444 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 มนีาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563  
 เทากับ 293,486,252.12 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 44.75% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย US BLUE CHIP EQUITY 

สําหรับรอบปบัญชี 2562/2563 (ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ 2563) 

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 
 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ 

1 ดร.สมจินต ศรไพศาล 
2 นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ 
3 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

4 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 
5 นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม 
6 นายพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ 
7 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

 

 
รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2563 

ไมมี 
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การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (Soft Commission) 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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


