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1 กองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนิูตีส์ 

 

วันท่ี    2 สิงหาคม 2564 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 1 ป งวดต้ังแตวันท่ี  

1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส มายังผูถือหนวยทุกทาน 

 

ภาพรวมคร่ึงปแรกของเศรษฐกิจสหรัฐมีทิศทางฟนตัวอยางตอเน่ืองสะทอนจากรายงานตัวเลข GDP ไตรมาสท่ี 2 

ของป 2564  อยูท่ี 6.5 % YoY แตตัวเลขท่ีออกมามีอัตราท่ีสูงกวาชวงกอนเกิดการแพรระบาดของ COVID-19 การใชจายสวน

บุคคล (Personal Spending) พลิกกลับมาขยายตัว การใชจายนําโดยภาคบริการท่ีฟนตัวข้ึนตอเน่ืองจากอานิสงสของการ

เปดเศรษฐกิจโดยอยูเหนือระดับกอน COVID-19 อยางไรก็ดี การใชจายของผูบริโภคตองเผชิญความไมแนนอนในระยะขางหนา 

โดยเฉพาะการใชจายในภาคบริการ ทามกลางผูติดเชื้อ COVID-19 ท่ีเรงตัวข้ึนอีกคร้ังจากการระบาดของสายพันธุ Delta ซึ่ง

อาจสรางความกังวลใหกับผูบริโภค  

 

ท้ังน้ี ในชวง 1 ปท่ีผานมาดัชนี MSCI USA Value NR Index ในสกุลดอลลารสหรัฐใหผลตอบแทนรอยละ 36.47 ใน

สกุลเงินบาทและรอยละ 38.99  ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ คาเงินบาทปรับตัวแข็งคาข้ึนรอยละ 1.45 ในรอบบัญชีท่ีผานมาจาก

31.69 เปน 31.23 บาทตอดอลลารสหรัฐ  ในขณะท่ีกองทุนเปดทหารยูเอสออพพอรทูนิต้ีส ใหผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ

40.27 

 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนิูตีส์ 

 

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิตี้ส 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ภาพรวมของป2563 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอาทิ GDP อยูท่ีรอยละ -2.4 ลดลงจากป 2562 ท่ีรอยละ 2.2 แมการ

เติบโตของเศรษฐกิจจะตองเผชิญกับแรงกดดันเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ท่ีกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐ

เน่ืองจากจํานวนผูติดเชื้อยังคงเปนจํานวนท่ีสูง อีกท้ังมาตรการ social – distancing หรือการ lock down ในสหรัฐอาจไม

สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพนัก  ในขณะท่ีตลาดแรงงานตัวเลขอัตราการวางงานเพ่ิมจากรอยละ 3.7 ในป 2562 เปน 8.1 

ในขณะท่ีตัวเลขรายไดตอชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานยังไดปรับเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 3.0 ในป2562 มาอยูท่ี 5.1 ในป 2563 ซึ่ง

นับวาเปนสัญญาณท่ีดีของตลาดแรงงานและการบริโภค อัตราเงินเฟอเร่ิมชะลอตัว เน่ืองจากตัวเลข Core PCE ในป2562 จากท่ี

รอยละ 1.7ลดลงเปน 1.4  ป 2563 

 

ภาพรวมคร่ึงปแรกของเศรษฐกิจสหรัฐมีทิศทางฟนตัวอยางตอเน่ืองสะทอนจากรายงานตัวเลข GDP ไตรมาสท่ี 2 

ของป 2564  อยูท่ี 6.5 % YoY แมวาตัวเลขท่ีออกมาจะตํ่ากวา consensus แตตัวเลขท่ีออกมามีอัตราท่ีสูงกวาชวงกอนเกิดการ

แพรระบาดของ COVID-19 การใชจายสวนบุคคล (Personal Spending) พลิกกลับมาขยายตัว 1.0% MoM จากท่ี 

หดตัว -0.1%  โดยการใชจายนําโดยภาคบริการ (1.2% vs. 1.0% เดือนกอน) ท่ีฟนตัวข้ึนตอเน่ืองจากอานิสงสของการเปด

เศรษฐกิจ โดยอยูเหนือระดับกอน COVID-19 แลวท่ี 0.5% ขณะท่ีการใชจายซื้อสินคา (0.5% vs. -2.1% เดือนกอน) เพ่ิมข้ึน

เล็กนอย โดยเร่ิมทรงตัวหลังเพ่ิมข้ึนไปมากแลวกอนหนาน้ีและอยูเหนือระดับกอน COVID-19 ราว 20%  การใชจายภาคเอกชน

ท่ีขยายตัวแข็งแกรงกวาท่ีคาด 11.8% จากไตรมาสท่ี 1 ของป 2564 ซึ่งเปนตัวเลขเกือบสูงสุดนับต้ังแตป 2495 จากผลดีของ

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาครัฐและการแจกจายวัคซีนท่ีรวดเร็ว อยางไรก็ดี การใชจายของผูบริโภคตองเผชิญความไม

แนนอนในระยะขางหนา โดยเฉพาะการใชจายในภาคบริการทามกลางผูติดเชื้อ COVID-19 ท่ีเรงตัวข้ึนอีกคร้ังจากการระบาด

ของสายพันธุ Delta ซึ่งอาจสรางความกังวลใหกับผูบริโภค ขณะท่ีอัตราการฉีดวัคซีนในสหรัฐฯ 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

สหรัฐเร่ิมสงสัญญาณจะการลดการเขาซื้อสินทรัพยในตนป 2565 อางอึงจากผลสํารวจโดยคณะกรรมการสาขา New York 

ซึ่งระบุ Primary Dealers คาดวา Fed จะเร่ิมลดการซื้อซื้อสินทรัพยในไตรมาส 1 ป 2564 โดยจะทยอยลดการเขาซื้อสินทรัพย

ลงไตรมาสละราว 3 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ และจะสิ้นสุดการเขาซื้อในสิ้นปเดียวกัน ปจจัยท่ีสนับสนุนการฟนตัวของ

เศรษฐกิจสหรัฐคือการการแจกจายวัคซีนไดคอนขางเร็วกอนหนาน้ี ซึ่งชวยหนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจใหเปนไปอยางรวดเร็ว 

อยางไรก็ดี การแจกจายวัคซีนไดชะลอลงอยางมากในระยะหลัง โดยแมขณะน้ีประชากรสหรัฐฯ ราว 54% ไดรับวัคซีนอยางนอย 

1 โดส ขอมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายนทามกลางการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ Deltaทําใหจํานวนผูติดเชื้อรายใหมและ

อัตราการเสียชีวิตในสหรัฐฯ ยังทรงตัวอยูระดับตํ่าในขณะน้ี แตยังตองติดตามอยางใกลชิดทามกลางการระบาดระลอกใหมของ

สายพันธุ Delta ท่ีแพรระบาดไดรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีท่ีอัตราการเสียชีวิดพุงข้ึนสูง อาจจะนําไปสูการกลับมาใชมาตรการ 

Lockdown เขมงวดอีกคร้ัง 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนิูตีส์ 

 

กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส  

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTION EQUITY 

มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนดวยการลงทุนไมนอยกวารอยละ 75 ในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของ

บริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังหรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยในรอบบัญชี 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย 

ยูเอสออพพอรทูนิต้ีส มีผลตอบแทนรอยละ 40.27 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ของ 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTION EQUITY 

มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนดวยการลงทุนไมนอยกวารอยละ 75 ในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของ

บริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังหรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนิูตีส์ 

 

ขอมูลทั่วไปของกองทุนเปดทหารไทย ยูเอสออพพอรทูนิตี้ส 

 

วัตถุประสงคของกองทุน 
เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนหรือหุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังหรือประกอบกิจการในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ผานกองทุนรวมในตางประเทศท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนกองทุนท่ีใหผลตอบแทนเหมาะสมกับความ

เสี่ยงภายใตนโยบายการลงทุนท่ีกําหนดไว โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี จะลงทุนไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุน 

 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 

 

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY 

 

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยบายการกูยืม (ถามี) :  

 

การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

 

วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

 

กลยุทธการบริหารกองทุน  (Management Style) : มุ งหวัง ใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี  ชี้ วัด  (passive 

management/index tracking) 

 

ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 

ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ MSCI USA Value NR Index ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคาสกุลเงินบาท ณ 

วันท่ีคานวณผลตอบแทน ท้ังน้ี ตัวชี้วัดดังกลาวเปน Total Return Index 

(ต้ังแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวมจะเปลี่ยนจาก Russell 1000 Value 

Index เปน MSCI USA Value NR Index) 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให ผูลงทุนทราบลวงหนา

อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
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อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/

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

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน BNP PARIBAS 

FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY ในหนวยลงทุนชนิด (Class) ”I” หรือ Class I Shares โดยเฉลี่ยในรอบ

ระยะเวลาบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตรา

สารแหงหน้ีในประเทศท่ีมีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารตํ่ากวา 1 ป โดยวัตถุประสงคสํารองไว เพ่ือการดําเนินงาน หรือ

รอการลงทุน เพ่ือสภาพคลอง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากตางประเทศ ท้ังในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมท้ัง

ลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส ในกองทุน BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-

FACTOR EQUITY จะอยูในรูปของเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ดังน้ัน กองทุนเปดทหารไทย ยูเอสออพพอรทูนิต้ีส อาจลงทุนใน

สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุน เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจ

พิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมแข็งคา 

รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในสวนของเงินท่ีนําขาและ

สงออกสุทธิในแตละวันจากประเทศไทย เปนตน 

 

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ :  

เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ี

ไดรับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานภาครัฐอ่ืนใด 

 

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 
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เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 

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

Email: marketing@tmbameastspring.com 

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

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

 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 

 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแต

วันท่ี 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 

Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, 

Bangkok 10330 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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� �Fund� ��ench.�
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��e�f�2017� �
�
� �14.42�
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�
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�
� �
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�
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�
� �
�
�
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�
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�
�
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� �
�
�
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�
� �
�
�
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�
� �
�
�
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�
� �
�
�

 � �

 
�R��k

� �Fund� ��ench.�

�Down��de�R��k�1Y�Weekly�Ann� �11.98� �10.73�

�Sem�v����nce�1Y�Weekly�Ann� �16.77� �14.48�

�St�nd��d�Dev�1Y�Weekly�Ann� �16.91� �15.08�

�M�x�D��wdown�1Y� �
8.31� �
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�M�x�Inc�e��e�1Y� �45.09� �38.57�

�Ku�to����1Y�Weekly� �0.91� �0.72�

�Skewne���1Y�Weekly� �
0.09� �
0.18�

 � �

 
�R��k/Retu�n

� �v���ench.

�Exce���Retu�n�1Y�Weekly�Ann� �3.51�

�Info�m�t�on�R�t�o�1Y�Weekly� �0.89�

�Jen�en�Alph��1Y�Weekly� �1.28�
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SS�US�VL�ML�F�EQ
I � Fund��e�fo�m�nce
R��k
T��ck�ng�

�enchm��k:�MSCI�USA�VALUE��R ����of�08/03/2021�
Cu��ency:�USD�

�T��ck�ng

� �v���ench.

�Alph��1Y�Weekly� �0.00�

��et��1Y�Weekly� �1.09�

�Co��el�t�on�1Y�Weekly� �0.98�

��e���Co��el�t�on�1Y�Weekly� �0.94�

��ull�Co��el�t�on�1Y�Weekly� �0.96�

�R�Squ��ed�1Y�Weekly� �0.95�

�T��ck�ng�E��o��1Y�Weekly�Ann� �3.92�
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� � Fund�Alloc�t�on�

 
�Tot�l�A��et��(m�l) ����of�08/03/2021

 
�A��et�Alloc�t�on

�Equ�ty� �97.593�%�

�Money�M��ket� �2.407�%�

 ����of�06/30/2021

 
�Secto��Alloc�t�on

�����c�M�te���l�� �2.947�%�

�Commun�c�t�on�� �11.924�%�

�Con�ume�,�Cycl�c�l� �12.028�%�

�Con�ume�,��on
cycl�c�l� �23.581�%�

�Ene�gy� �0.318�%�

�F�n�nc��l� �17.434�%�

�Indu�t���l� �13.366�%�

�Technology� �15.995�%�

 ����of�06/30/2021

 
�Geo�Alloc�t�on

�I�el�nd� �1.905�%�

�Un�ted�St�te�� �95.689�%�

 ����of�06/30/2021

 
��o�tfol�o�St�t��t�c� ����of�06/30/2021

�%�Of�Top�Ten�Hold�ng�� �20.05��Avg����ce/E��n�ng�� �20.89�

�Fund�Tu�nove�� �
�
��Avg����ce/C��h�Flow� �13.46�

�Med��n�Mkt�C�p�(M)� �76,117.00��Avg����ce/S�le�� �1.47�

�Avg�M��ket�C�p�(m�l)� �235,725.20��Avg����ce/�ook�R�t�o� �3.37�

�Avg�Dvd�Y�eld� �2.02��� ��
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8 กองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนิูตีส์ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 พ.ค. 

64 

29 พ.ค. 

63 

31 พ.ค. 

62 

31 พ.ค. 

61 

31 พ.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 8.6869 9.4958 9.6514 8.4141 7.5272 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 12.2065 8.6869 9.4958 9.6514 8.4141 

กองทุน TMB US Opportunities Fund +40.27% -8.54% -1.61% +14.71% +11.78% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +36.47% -1.84% -0.39% -0.77% +6.53% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +38.99% -2.33% +0.68% +5.62% +11.79% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 21 36 61 65 78 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 25 21 36 61 65 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 23 30 48 63 69 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -3 -15 -253 -13 -21 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.10% 0.02% 0.23% 0.12% 0.16% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 กองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนิูตีส์ 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทยยเูอสออพพอรทนูติีส้ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง 

 1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (25 ก.พ. 64) (30 พ.ย. 63) (29 พ.ค. 63) (31 พ.ค. 61) (1 มิ.ย. 54) 

กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส +13.86% +20.67% +40.27% +8.14% +2.16% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +16.26% +24.61% +36.47% +10.15% +10.67% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +12.13% +20.82% +38.99% +11.03% +10.33% 

Note**      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI USA Value NR Index ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI USA Value NR Index สกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
  

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
 

23.88%

175.85%

167.41%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

02-Jun-11 31-May-21

TMBUSO Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return
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11 กองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนิูตีส์ 

 

รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิตี้ส 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ

การเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 

2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ

ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ

ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกัน

วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยู

ไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช

งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล 

การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นายเทอดทอง เทพมังกร) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 25 มิถุนายน 2564 
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กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 24,022,833.67 20,175,001.04 

เงินฝากธนาคาร 1,455,426.48 201,212.45 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 493.07 545.48 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 26,343.73 147,836.37 

รวมสินทรัพย 25,505,096.95 20,524,595.34

หน้ีสิน 7

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 57,825.62 998.46 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 20,468.76 - 

คาใชจายคางจาย 5 26,018.84 20,071.59 

ภาษีเงินไดคางจาย 73.96 81.82 

หน้ีสินอ่ืน 1,438.30 549.12 

รวมหน้ีสิน 105,825.48 21,700.99

สินทรัพยสุทธิ 25,399,271.47 20,502,894.35

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุน 20,807,949.21 23,603,599.47

กําไร(ขาดทุน)สะสม 

บัญชปีรับสมดุล 87,867,480.20 88,204,784.99

ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน (83,276,157.94) (91,305,490.11)

สินทรัพยสุทธิ 25,399,271.47 20,502,894.35

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 12.2065 8.6863

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 2,080,794.9200 2,360,359.9494 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทยยู เอสออพพอรทูนิต้ีส

งบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 693.46 1,764.92 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 8,234.86 16,087.80 

รวมรายได 8,928.32 17,852.72 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 249,698.69 318,722.70 

คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน 7,491.07 9,561.72 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 31,799.39 31,872.12 

รวมคาใชจาย 288,989.15 360,156.54

ขาดทุนสุทธิ (280,060.83) (342,303.82)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 846,464.53 836,951.96

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 7,125,104.39 (1,450,458.52)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 485,737.70 (299,423.50)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (141,961.40) 319,424.78

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (5,850.48) 23,258.63

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน 8,309,494.74 (570,246.65)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 8,029,433.91 (912,550.47)

หัก ภาษีเงินได 3 (101.74) (164.71)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 8,029,332.17 (912,715.18)

บาท
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กองทุนเปดทหารไทยยู เอสออพพอรทูนิตี้ส

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สํา หรับปสิ้นสุดวันที่  31 พฤษภาคม 25 64

2564 2563

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 8,029,332.17 (912,715.18)

การเพิ่มข้ึนของทุนท่ีได รับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป 2,546,604.36 666,409.43

การลดลงของทุนท่ีได รับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป (5,679,559.41) (15,427,977.31)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 4,896,377.12 (15,674,283.06)

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 20,502,894.35 36,177,177.41

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 25,399,271.47 20,502,894.35

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 2,360,359.9494 3,809,776.9784 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 249,658.3933 88,145.1288

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (529,223.4227) (1,537,562.1578)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 2,080,794.9200 2,360,359.9494 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิ ต้ีส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity * 4,668.465 24,022,833.67 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 17,239,720.40 บาท) 24,022,833.67 100.00

* กองทุน BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก โดยมีวัตถุประสงค

ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลคาเงินลงทุน ดวยการลงทุนไมนอยกวารอยละ 75 ในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัท

ที่จดทะเบียนจดัต้ังหรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา

ช่ือหลักทรัพย

กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity * 5,554.204 20,175,001.04 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 20,5 16,992.16 บาท) 20,175 ,001.04 100.00

* กองทุน BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก โดยมีวัตถุประสงค

ในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน ดวยการลงทุนไมนอยกวารอยละ 75 ในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัท

ท่ีจดทะเบียนจัดต้ังหรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทหารไทยยเูอสออพพอรทนูิตีส้ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ลานบาท 

(แบงเปน 200 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัท

จัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมกําหนดอายุโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนโดยเนนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียวชื่อกองทุน BNP Paribas Funds US Value 

Multi-Factor Equity จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก และบริหารจัดการโดย BNP PARIBAS Asset Management 

UK Ltd. โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีกองทุนอาจจะเขาทํา

สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคม

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

บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนว

ปฏิบัติทางบัญชีเปนคร้ังแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังน้ันกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินท่ีนําเสนอในป

กอน ซึ่งเดิมจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชีสําหรับ

กิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนคร้ังลาสุด ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 
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กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน และสัญญาอนุพันธ ณ วันท่ีเกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธท่ียังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหน้ี

หรือเจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก

รายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 881,858.13  625,896.35 

ขายเงินลงทุน 5,005,594.42  15,255,914.69 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 มี

ดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการ 249,698.69  318,722.70  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 31,799.39  31,872.12  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

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

ซื้อเงินตราตางประเทศ -  807,500.00    ตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 3,681,950.00 6,017,486.00 ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

6. อนพุนัธทางการเงนิตามมลูคายตุธิรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 21,960,886.25  26,343.73  20,468.76 

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 17,488,440.00  147,836.37  - 

 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 22,858.00  18,015.04 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 3,225.76  1,801.52 
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7. การเปดเผยขอมลูสาํหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับ

สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับท่ี 1) 

- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับท่ี 3) 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  24,022,833.67  -  24,022,833.67 

ตราสารอนุพันธ -  26,343.73  -  26,343.73 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  20,468.76  -  20,468.76 

 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  20,175,001.04  -  20,175,001.04 

ตราสารอนุพันธ -  147,836.37  -  147,836.37 
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เคร่ืองมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดท่ีไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดท่ีมีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลท่ีสังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหลาน้ีประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 

และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  24,022,833.67  24,022,833.67 

เงินฝากธนาคาร 1,455,426.48 -  -  1,455,426.48 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  493.07  493.07 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  26,343.73  26,343.73 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  57,825.62  57,825.62 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  20,468.76  20,468.76 

คาใชจายคางจาย -  -  26,018.84  26,018.84 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  73.96  73.96 

หน้ีสินอ่ืน -  -  1,438.30  1,438.30 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  20,175,001.04  20,175,001.04 

เงินฝากธนาคาร 201,212.45 -  -  201,212.45 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  545.48  545.48 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  147,836.37  147,836.37 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  998.46  998.46 

คาใชจายคางจาย -  -  20,071.59  20,071.59 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  81.82  81.82 

หน้ีสินอ่ืน -  -  549.12  549.12 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ

ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 769,222.98  634,234.55 

เงินฝากธนาคาร 250.89  249.93 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพ่ือคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (ดูหมายเหตุ 

6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของ
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ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึน

หรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอ

ราคาของหลักทรัพย โดยกองทุนมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน ดวยการลงทุนไมนอยกวารอยละ 

75 ในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังหรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
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กองทนุเปดทหารไทยยเูอสออพพอรทนูิตีส้ 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,455,919.55 5.73% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 1,455,919.55 5.73% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 94.58% 

 กองทุน BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity 4,668 24,022,833.67 94.58% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 24,022,833.67 94.58% 

 ทรัพยสินอ่ืน 5,874.97 0.02% 

 หน้ีสินอ่ืน -85,356.72 -0.33% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 25,399,271.47 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 2,080,794.92 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 12.2065 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทยยเูอสออพพอรทนูติีส้ 

ของรอบปบัญชี 2563 / 2564 ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  มิ.ย.  2563  ต้ังแตวันท่ี 1  มิ.ย.  2563 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 พ.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 พ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 249.70 1.0683 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 7.49 0.0320 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 31.80 0.1361 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี ไมมี 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

ภาษีเงินได 0.10 0.0004 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 289.09 1.2368 

หมายเหต ุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

 เทากับ 23,373,275.14 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 3.77% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยยเูอสออพพอรทนูติีส้ 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564  (ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือท่ี https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทํา 

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

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

ไมมี 
 

 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 

5 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 
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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 

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 

 


