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1 กองทนุเปิดทหารไทย US500 Equity Index 

 

 

วันท่ี 10  มกราคม 2565 

 

เรียนทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

 

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

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย US500 Equity Index มายังผูถือหนวยลงทุน

ทุกทาน 

ภาพรวมของป 2564 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอาทิ GDP อยูท่ีรอยละ -2.4 เพ่ิมข้ึนจากป 2563 ท่ีปรับตัวลงรอยละ 3.5 

ในชวงคร่ึงปแรกเศรษฐกิจของสหรัฐฟนตัวไดคอนขางดีโดย GDP เติบโต 6.3% และ 6.7% ในไตรมาสท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ ซึ่ง

การเติบโตในชวงคร่ึงปแรกเปนการเติบโตสูงท่ีสุดในรอบ 37 ป โดยไดรับอานิสงคจากการใชจายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล

กลางสหรัฐ อยางไรก็ตาม ภาพรวมคร่ึงปหลังของเศรษฐกิจสหรัฐมีทิศทางฟนตัวไดไมคอยดีนัก สะทอนจากรายงานตัวเลข 

GDP ไตรมาสท่ี 3 ของป 2564  อยูท่ี 2.3% YoY หลัก ๆ มาจากการแพรกระจายของ Covid-19 สายพันธ Delta ท่ีระบาดหนัก

ในชวงเดือนกันยายน ทําใหหลาย ๆ พ้ืนท่ีตองชะลอการเปดสถานประกอบการออกไป รวมถึงการยกระดับมาตรการปองกัน 

Covid-19 ในบางพ้ืนท่ี รวมถึงปญหาหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ในชวงกรกฎาคม – กันยายน เน่ืองจากการยกเลิก

มาตรการ Lock Down ทําใหความตองการสินคาอุปโภค บริโภค เพ่ิมข้ึน แตจํานวนอุปทานน้ันไมเพียงพอตอความตองการ ทํา

ใหเกิดปญหาคอขวดท่ีขัดขวางการฟนตัวของภาคเศรษฐกิจ ในสวนของตลาดแรงงาน ตัวเลขอัตราการวางงานลดลงจากรอย

ละ 6.7 ในป 2563 เปน 5.1  ในขณะท่ีตัวเลขรายไดตอชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานยังไดปรับตัวลดลงจากรอยละ 5.5 ในป 2563 

มาอยูท่ี 4.8 ในป 2564 อัตราเงินเฟอพุงสูงข้ึน เน่ืองจากตัวเลข Core PCE ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 3.6 จากท่ีรอยละ 1.4 

ในป 2563  

ท้ังน้ี ในชวงต้ังแตวันท่ี  1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ดัชนี S&P 500 ใหผลตอบแทนรอยละ 52.25 

ในสกุลเงินบาท และรอยละ 43.05 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย US500 Equity Index ใหผลตอบแทน

รอยละ 40.95 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

 

 

 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย US500 Equity Index 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย US500 Equity Index 

 
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ภาพรวมของป2564 แนวโนมเศรษฐกิจสหรัฐ มีทิศทางท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกับปกอน โดย ฟนตัวจากป 2563 ท่ีหดตัวรอย

ละ 3.4 ในชวงคร่ึงปแรก เศรษฐกิจของสหรัฐฟนตัวไดคอนขางดี โดย GDP เติบโต 6.3% และ 6.7% ในไตรมาสท่ี 1 และ 2 

ตามลําดับ ซึ่งการเติบโตในชวงคร่ึงปแรก เปนการเติบโตสูงท่ีสุดในรอบ 37 ป โดยไดรับอานิสงคจากการใชจายกระตุนเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลกลางสหรัฐ อยางไรก็ตาม ภาพรวมคร่ึงปหลังของเศรษฐกิจสหรัฐมีทิศทางฟนตัวไดไมคอยดีนัก สะทอนจากรายงาน

ตัวเลข GDP ไตรมาสท่ี 3 ของป 2564  อยูท่ี 2.3 % YoY หลักๆมาจากการแพรกระจายของ Covid-19 สายพันธ Delta ท่ีระบาด

หนักในชวงเดือนกันยายน ทําใหหลายๆพ้ืนท่ีตองชะลอการเปดสถานประกอบการออกไป รวมถึงการยกระดับมาตรการปองกัน 

Covid-19 ในบางพ้ืนท่ี รวมถึงปญหาหวงโซอุปทาน (Supply Chain) เน่ืองจากการยกเลิกมาตรการ Lock Down ทําใหความ

ตองการสินคาอุปโภค บริโภค เพ่ิมข้ึน แตจํานวนอุปทานน้ันไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหเกิดปญหาคอขวดท่ีขัดขวางการ

ฟนตัวของภาคเศรษฐกิจ ในสวนของตลาดแรงงาน ตัวเลขอัตราการวางงานลดลงจากรอยละ 6.7 ในป 2563 เปน 5.1  ในขณะท่ี

ตัวเลขรายไดตอชัว่โมงโดยเฉลี่ยของแรงงานไดปรับตัวลดลงจากรอยละ 5.5 ในป 2563 มาอยูท่ี 4.8 ในป 2564 อัตราเงินเฟอพุง

สูงข้ึน เน่ืองจากตัวเลข Core PCE ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 3.6 จากท่ีรอยละ 1.4 ในป 2563 

ในชวงคร่ึงปแรกของ 2564 เศรษฐกิจสหรัฐฟนตัวไดดี เปนผลมาจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และมีความคืบหนาใน

การฉีดวัคซีนสูง ทําใหสามารถควบคุมการระบาดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถผอนคลายมาตรการปดเมืองได ในการ

ประชุมนโยบายการเงินของ Fed ในเดือนเมษายนน้ัน ทางคณะกรรมการ FOMC ประเมินวา เศรษฐกิจสหรัฐฟนตัวดีข้ึน สวน

ตลาดแรงงานน้ัน แมจะมีการฟนตัวอยางตอเน่ือง แตการจางงานโดยรวมยังคงตํ่ากวาระดับกอนเกิดวิกฤต Covid-19 อีกท้ัง

อัตราสวนการมีสวนรวมของแรงงาน (Labor Participation) ยังคงตํ่าเชนกัน ทางดานอัตราเงินเฟอ ปรับตัวสูงข้ึนตามการ

ทยอยเปดเมือง ขณะท่ีอุปทานยังมีการขาดแคลนสินคาและวัตถุดิบบางกลุม แตทาง Fed มองวาอัตราเงินเฟอท่ีพุงสูงข้ึนเปน

เพียงชั่วคราวเทาน้ัน โดย Fed จะยังเขาซื้อสินทรัพยทางการเงินอยางตอเน่ือง ท่ีระดับ 1.2แสนลานดอลลารสหรัฐ ตอเดือน 

อยางไรก็ตาม ในชวงคร่ึงปหลัง การฟนตัวคอนขางชาลง จากจํานวนตัวเลขผูติดเชื้อท่ีพุงสูงข้ึนจากการะบาดของสายพันธุ 

Delta และจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 ทางคณะกรรมการมีมติคงอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีไวท่ีระดับปจจุบัน (0-0.25%) และคาดวาจะมีการปรับอัตราดอกเบ้ีย 3 คร้ัง ในป 2565 ท้ังน้ีธนาคารกลางสหรัฐเร่ิมสง

สัญญาณจะการลดการเขาซื้อสินทรัพยในตนป 2565 โดยจะทยอยลดการเขาซื้อสินทรัพยลงเดือนราว 3 หม่ืนลานดอลลาร

สหรัฐฯ 

ในรอบบัญชี 1 ปท่ีผานมา ตลาดหุนสหรัฐฯแมจะเผชิญกับความผันผวนอยางตอเน่ืองแตตลาดหุนสหรัฐฯยังสามารถ

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดอยางตอเน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสามารถเติบโตไปไดดีกวาท่ีคาดการณไว โดยหุนกลุมท่ี

มีผลตอบแทนสูงท่ีสุดคือ Oil&Gas สวนหุนท่ีใหผลตอบแทนสูงสุดในดัชนี คือหุน Moderna Inc และ Devon Energy Corp   ท่ี

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนสูงสุดท่ีรอยละ 411.6  และ 348.8 ตามลําดับ ในขณะท่ีหุน Marketaxess Holding Inc ปรับตัวลดลงมากท่ีสุดใน

ดัชนีโดยลดลงรอยละ 24.2  

 

กองทุนเปดทหารไทย US500Equity Index 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย US500 Equity Index เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใน

กองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี S&P500 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

ผานกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี S&P 



3 กองทนุเปิดทหารไทย US500 Equity Index 

 

500 โดยในรอบ 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย US500 Equity Index ใหผลตอบแทนรอยละ 40.95 (ดูรายละเอียดใน

ตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

อยางไรก็ดีจากตารางอัตราผลตอบแทนของกองทุนในชวงเวลาตางๆ ในหนาถัดไปจะแสดงใหเห็นวากองทุนมี

ผลตอบแทนท่ีแตกตางจากดัชนีอางอิง หรือท่ีเรียกวามี Tracking Error อยูเสมอ ท้ังน้ีเปนผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ  

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเน่ืองจากกองทุนเปดทหารไทย 

US500Equity Indexเปนกองทุนท่ีลงทุนภายนอกประเทศทําใหผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนไดรับผลกระทบจากอัตรา

แลกเปลี่ยนท่ีเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือถาเงินบาทมีการแข็งคาข้ึน อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีนอยกวาเม่ือเทียบกับผลตอบแทนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และในทางกลับกันถาคาเงินบาทมีการออน

คาลง อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงข้ึน อยางไรก็ตาม กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อ

ขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลย

พินิจของผูจัดการกองทุน  

2. การท่ีกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ใหผลตอบแทนแตกตางกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 ทําใหกองทุน

มีอัตราผลตอบแทนท่ีแตกตางกับดัชนีอางอิงอยูบางในชวงปท่ีตลาดหุนมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงรุนแรง จากคาใชจาย

ตางๆ ไดแก ภาษีเงินปนผลท่ีไดรับ และคาใชจายในการบริหารรวมท้ังกองทุนไดนําเงินปนผลท่ีไดรับไปลงทุนตอเน่ือง แต

ในระยะยาวแลวกองทุนจะใหผลตอบแทนท่ีคอนขางใกลเคียงกับดัชนีโดยในรอบบัญชีท่ีผานมากองทุนไดรับเงินปนผล

ท้ังสิ้น 37,803,168.84 บาท 

3. การท่ีกองทุนมีการคงเงินบางสวนไวในกองทุนเพ่ือใชในการรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ทําใหกองทุนไมสามารถนํา

เงินท้ังหมดลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได สงผลใหเกิดความแตกตางข้ึนในอัตราผลตอบแทนท่ี

ไดรับ ซึ่งโดยท่ัวไปปจจัยน้ีจะมีสัดสวนคอนขางนอยยกเวนแตรอบบัญชีท่ีดัชนีมีการปรับตัวข้ึนหรือลงแรง 
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ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย US500 Equity Index เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใน

กองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี S&P 500 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

ผานกองทุนiShares Core S&P 500 ETF ท่ีสามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี S&P 

500 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย US500 Equity Index 

 

วัตถุประสงคของกองทุน 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจาการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือลงทุนใน

หลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน iShares Core S&P 500 ETF 

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES) 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี :  

 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

 

กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี ชีว้ัด (passive 

management/index tracking) 

 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  

ดัชนี S&P 500 ในรูปสกุลเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ

ผลตอบแทน ทัง นี  ตัวชีวั้ดดังกลาวเปน Total Return Index 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให ผูลงทุนทราบลวงหนา

อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/

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

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
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ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนท่ีมุงเนนลงทุนในหุนท่ีเปน

สวนประกอบของดัชนี S&P 500 เพ่ือสรางผลตอบแทนใหไดใกลเคยีงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 

 

กลยุทธการลงทุนของกองทุนจะใชนโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเนนลงทุนใน

หนวยลงทุนของ กองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 

80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟ ท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (New York Stock 

Exchange, NYSE Arca) และลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เปนสกุลเงินหลัก 

 

อน่ึง ในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถเขาลงทุนใน กองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นวาการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของ กองทุน iShares Core S&P 500 ETF ไมเหมาะสมอีกตอไป อาทิ กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุน

ตางประเทศดังกลาวตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนอ่ืน ๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกันอยางมีนัยสาคัญหรือติดตอกันเปน

ระยะเวลานาน หรือการลงทุนของกองทุนตางประเทศไมเปนไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเม่ือกองทุนตางประเทศ

กระทําความผิดรายแรงตามความเห็นของหนวยงานท่ีกากับดูแลกองทุนตางประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจ

สงผลตอการดําเนินการของกองทุนในฐานะผูลงทุน 

 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเคียง

กัน โดยถือวาไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ในอัตราสวนเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ยกเวนในรอบปบัญชีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก ใหคํานวณอัตราสวนดังกลาวจากกองทุนหลัก

ทุกกองทุนรวมกัน โดยถือวาไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยไมชักชา 

อยางไรก็ตามหากบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในกองทุนอ่ืนใดท่ีมีนโยบายสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ บริษัท

จัดการจะดําเนินการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเพ่ือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือยกเลิกกองทุนได 

 

ท้ังน้ี หาก กองทุน iShares Core S&P 500 ETF (รวมถึงกองทุนตางประเทศท่ีบริษัทจัดการสงวนสิทธิจะเขาลงทุน ตามท่ีกลาว

ขางตน) มีการจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยอ่ืนนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (New York Stock 

Exchange : NYSE Arca) บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนการซื้อขายหลักทรัพยมาซื้อขายกองทุน iShares Core 

S&P 500 ETF ยังตลาดหลักทรัพยอ่ืน หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาจะเอ้ือประโยชนในการลงทุน หรือการคิดคํานวณ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนประจําวัน หรือกรณีสามารถประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนไดรวดเร็วข้ึน เปน

ตน และ/หรือการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักท่ีใชในการซื้อ ขายหนวยลงทุนของกองทุนหลัก อาทิเชน เปลี่ยน เปนสกุลเงินสิงคโปร

ดอลลาร หรือสกุลเงินยูโรเปนตน ในภายหลังก็ได โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
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ในสภาวการณปกติ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม แตท้ังน้ี กองทุนอาจไมสามารถดํารงอัตราสวนการลงทุนในตางประเทศตามท่ีระบุไวในโครงการ หากสภาวะการ

ลงทุนในตางประเทศหรือการลงทุนในกองทุนตางประเทศไมปกติ หรือไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน 

เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุนในตางประเทศเต็มเปนการชั่วคราว เปนตน หรือ

เพ่ือรอการลงทุน ท้ังน้ี กองทุนจะทํารายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนด พรอมท้ังเหตุผล และจัดสง

มายังสํานักงาน ก.ล.ต.ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

ท้ังน้ี ความในวรรคหน่ึง จะไมนามาบังคับใชในชวงระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับต้ังแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

และไมนํามาบังคับใชในชวง 30 วันกอนเลิกกองทุน หรือชวงระยะเวลาท่ีกองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงท่ีผูลงทุน

ทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม

เกิน 10 วันทาการ ท้ังน้ี ยังคงตองคํานึงถึงประโยชนผูลงทุนเปนสําคัญ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทาใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี 

ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง 

บริษัทจัดการจะดาเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผาน www.tmbam.com หรือชองทางอ่ืนใดท่ี

บริษัทจัดการกาหนด กอนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

 

สําหรับสวนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยท่ีเสนอขายท้ังในและตางประเทศ ไดแก เงินฝาก ตราสารทางการเงิน 

และลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. โดยการลงทุนในประเทศตอง

มีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารหรือระยะเวลาฝากเงิน ต�ากวา 1 ป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารองเปนคาใชจายในการ

ดําเนินงานของกองทุน หรือเพ่ือประโยชนในการบริหารสภาพคลอง หรือเปนชวงรอการลงทุนในตางประเทศ หรือสําหรับการอ่ืน

ใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

 

กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงิน

คืนต�ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน

สัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม 

ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลาร

สหรัฐ มีแนวโนมแข็งคา รวมท้ังอาจทาธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 

โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

 

อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพยท่ี

ไมมีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตากวาระดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-

Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) ท้ังน้ี กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหน้ีท่ีมี

อันดับความนาเชื่อถือตากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีสามารถลงทุน

ได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 
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รายละเอยีดกองทนุ iShares Core S&P 500 ETF (กองทนุหลกั)  

กองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุนคือ กองทุน iShares Core S&P 500 ETF ซึ่งบริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors 

โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมตํ่ากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนดังกลาวเปนกองทุน Exchange 

Traded Fund เพ่ือผูลงทุนท่ัวไป (Retail Fund) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ชือ่ : iShares Core S&P 500 ETF 

ประเภท : Exchange Traded Fund (ETF) 

อายโุครงการ : ไมกําหนด 

นโยบายการลงทุน : มุงเนนลงทุนในหุนท่ีเปนสวนประกอบของ S&P 500 Index เพ่ือมุงหวังผลตอบแทนของกองทุนกอนหัก

คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีใกลเคียงกับผลตอบแทนของ ดัชนี S&P 500 Index 

ตลาดหลกัทรพัยทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขาย : มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ไดแก ตลาด New York Stock Exchange 

(NYSE Arca), ตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร, ตลาดหลักทรัพยประเทศออสเตรเลีย, ตลาดหลักทรัพยประเทศเมกซิโก และ

ตลาดหลักทรัพยประเทศชิลี (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2555) 

วนัทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย : 15 พฤษภาคม 2543 

สกลุเงนิทีใ่ชซือ้ชาย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) 

ดชันอีางองิ : ดัชนี S&P 500 Index 

 

ขอมูลดัชนี S&P 500 Index 

-ดัชนี S&P 500 เปน Market capitalization-weighted Index ประกอบดวยหุนของบริษัทขนาดใหญท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา (เชน ตลาดหลักทรัพยนิวยอรค, ตลาดหลักทรัพย NASDAQ) จานวน 500 บริษัท จัดทํา

ดัชนีโดยบริษัท S&P Dow Jones Indices LLC. โดยมีเกณฑในการคัดเลือกจากขนาดบริษัท (Market size), สภาพคลอง 

(Liquidity) และตัวแทนของกลุมอุตสาหกรรม (industry group representation) ดัชนีดังกลาวถือเปนดัชนีสําคัญท่ีสะทอนผล

ดําเนินงานของบริษัทขนาดใหญในตลาดหุนของสหรัฐอเมริกา 

 

-ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 กลุมอุตสาหกรรมท่ีเปนองคประกอบในการคํานวณดัชนี ท่ีเปนสัดสวนสูงสุด 5 อันดับแรกไดแก 

Information Technology 19.68%, Financials 14.36%, Health Care 11.95%, Consumer Staples 11.25% แ ล ะ 

Consumer Discretionary 10.92% 

- เปนดัชนีท่ีเปนท่ีนิยมแพรหลาย และถูกนํามาใชเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับการลงทุนของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนราย

ยอย และเปนดัชนีท่ีใชในการชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา 

-สามารถดูขอมูลดัชนีไดทุกวันใน Bloomberg, Reuters และผาน website: www.standardandpoors.com 

 

ผูบรหิารจดัการกองทนุ (Investment Advisor) : BlackRock Fund Advisors 

Administrator, Custodian and Transfer Agent : State Street Bank and Trust 

ผูคาํนวณดชันอีางองิ (Index Sponsor ) : S&P Dow Jones Indices LLC. 

Annual operating expenses : ประมาณ 0.04%ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 

รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ :  

เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ี

ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
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ขอมูลเพ่ิมเติม 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ

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

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

17 มกราคม 2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 

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

Email: marketing@tmbameastspring.com 

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

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

 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม 

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแต

วันท่ี 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 

Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 

10330 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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B�nc�m��k:��&P�500�TR�4�JAN�1988 ����of�12/28/2021�
�u���ncy:�U�D�
 
�P��fo�m�nc�

� �Fund� �B�nc�.�

�M��n�R�tu�n�1Y�W��kly� �30.25� �30.35�

�Tot�l�R�tu�n�3M� �10.36� �10.34�

�Tot�l�R�tu�n�6M� �12.35� �12.32�

�Tot�l�R�tu�n�1Y� �29.95� �29.97�

�Tot�l�R�tu�n�Ytd� �29.31� �29.23�

�P��f�2020� �18.40� �18.40�

�P��f�2019� �31.25� �31.49�

�P��f�2018� � 4.47� � 4.38�

�P��f�2017� �21.76� �21.83�

�P��f�2016� �12.16� �11.96�

�P��f�2015� �1.30� �1.38�

�Eff�7D�Yld� � � � � � �

�30D�Yld� � � � � � �

�G�o���7D�Yld� � � � � � �

��ub��7D�Yld� � � � � � �

�Avg�L�f�� � � � � � �

�MMkt�Avg�D�y��To�M�t.� � � � � � �

 � �

 
�R��k

� �Fund� �B�nc�.�

�Down��d��R��k�1Y�W��kly�Ann� �8.75� �8.70�

���m�v����nc��1Y�W��kly�Ann� �13.32� �13.24�

��t�nd��d�D�v�1Y�W��kly�Ann� �12.05� �11.97�

�M�x�D��wdown�1Y� � 5.13� � 5.12�

�M�x�Inc������1Y� �31.21� �31.29�

�Ku�to����1Y�W��kly� � 0.28� � 0.32�

��k�wn����1Y�W��kly� � 0.06� � 0.07�

 � �

 
�R��k/R�tu�n

� �v��B�nc�.

�Exc����R�tu�n�1Y�W��kly�Ann� � 0.08�

�Info�m�t�on�R�t�o�1Y�W��kly� � 0.24�

�J�n��n�Alp���1Y�W��kly� � 0.28�

�Mod�gl��n��R�p�1Y�W��kly� �0.00�

�����p��R�t�o�1Y�W��kly� �2.51�

��o�t�no�R�t�o�1Y�W��kly� �1.20�

�T��yno��M���u���1Y�W��kly� �0.30�

 � �

 

 
T���m�t����l�p�oduc�d��n�t����docum�nt�����nt�nd�d�fo���nfo�m�t�on�l�pu�po����only��nd���ould�not�b��con�t�u�d�����n�off���o���ol�c�t�t�on�fo��t���pu�c�����o����l��of��ny�f�n�nc��l��n�t�um�nt.�T��
�nfo�m�t�on�p�ov�d�d������n���fl�ct��cu���nt�m��k�t�p��ct�c����nd����not��nt�nd�d�to�con�t�tut��l�g�l,�t�x,�o���ccount�ng��dv�c�.�T����nfo�m�t�on��nd�d�t��cont��n�d������n�����b��n�obt��n�d�f�om��nt��n�l
d�t��p�oc����ng,�fund��dm�n��t��to������w�ll����ot����out��d���ou�c����nd,��lt�oug���t����b�l��v�d�to�b���ccu��t�,�no�gu���nt���of�compl�t�n����o���ccu��cy����b��ng�m�d�.�Bloomb��g�LP����ll�not�b�
l��bl��fo���ny�lo�����o��d�m�g��t��t��nyon��m�y��uff�����������ult�of���ly�ng�on�t�����nfo�m�t�on.�T����nfo�m�t�on�m�y�b��c��ng�d�by�Bloomb��g�LP��t��ny�t�m�.
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I�HARE���ORE��&P�500�ETF � Fund�P��fo�m�nc� R��k T��ck�ng�

B�nc�m��k:��&P�500�TR�4�JAN�1988 ����of�12/28/2021�
�u���ncy:�U�D�

�T��ck�ng

� �v��B�nc�.

�Alp���1Y�W��kly� �0.00�

�B�t��1Y�W��kly� �1.01�

��o���l�t�on�1Y�W��kly� �1.00�

�B�����o���l�t�on�1Y�W��kly� �1.00�

�Bull��o���l�t�on�1Y�W��kly� �1.00�

�R��qu���d�1Y�W��kly� �1.00�

�T��ck�ng�E��o��1Y�W��kly�Ann� �0.33�

 � �

 
T���m�t����l�p�oduc�d��n�t����docum�nt�����nt�nd�d�fo���nfo�m�t�on�l�pu�po����only��nd���ould�not�b��con�t�u�d�����n�off���o���ol�c�t�t�on�fo��t���pu�c�����o����l��of��ny�f�n�nc��l��n�t�um�nt.�T��
�nfo�m�t�on�p�ov�d�d������n���fl�ct��cu���nt�m��k�t�p��ct�c����nd����not��nt�nd�d�to�con�t�tut��l�g�l,�t�x,�o���ccount�ng��dv�c�.�T����nfo�m�t�on��nd�d�t��cont��n�d������n�����b��n�obt��n�d�f�om��nt��n�l
d�t��p�oc����ng,�fund��dm�n��t��to������w�ll����ot����out��d���ou�c����nd,��lt�oug���t����b�l��v�d�to�b���ccu��t�,�no�gu���nt���of�compl�t�n����o���ccu��cy����b��ng�m�d�.�Bloomb��g�LP����ll�not�b�
l��bl��fo���ny�lo�����o��d�m�g��t��t��nyon��m�y��uff�����������ult�of���ly�ng�on�t�����nfo�m�t�on.�T����nfo�m�t�on�m�y�b��c��ng�d�by�Bloomb��g�LP��t��ny�t�m�.
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� � Fund�Alloc�t�on�

 
�Tot�l�A���t��(m�l) ����of�12/28/2021

 
�A���t�Alloc�t�on

�Equ�ty� �99.797�%�

�Gov��nm�nt� �0.043�%�

�Mon�y�M��k�t� �0.16�%�

 ����of�12/27/2021

 
���cto��Alloc�t�on

�B���c�M�t����l�� �2.054�%�

��ommun�c�t�on�� �15.268�%�

��on�um��,��ycl�c�l� �10.137�%�

��on�um��,�Non cycl�c�l� �19.604�%�

�En��gy� �2.782�%�

�F�n�nc��l� �14.376�%�

�Gov��nm�nt� �0.043�%�

�Indu�t���l� �7.47�%�

�T�c�nology� �25.675�%�

�Ut�l�t���� �2.431�%�

 ����of�12/27/2021

 
�G�o�Alloc�t�on

�B��mud�� �0.027�%�

�I��l�nd� �1.244�%�

�I����l� �0.037�%�

�N�t���l�nd�� �0.152�%�

��w�tz��l�nd� �0.387�%�

�Un�t�d�K�ngdom� �0.712�%�

�Un�t�d��t�t��� �97.281�%�

 ����of�12/27/2021

 
�Po�tfol�o��t�t��t�c� ����of�12/27/2021

�%�Of�Top�T�n�Hold�ng�� �29.70��Avg�P��c�/E��n�ng�� �28.19�

�Fund�Tu�nov��� �11.00��Avg�P��c�/�����Flow� �19.93�

�M�d��n�Mkt���p�(M)� �225,598.34��Avg�P��c�/��l��� �3.24�

�Avg�M��k�t���p�(m�l)� �693,735.44��Avg�P��c�/Book�R�t�o� �5.05�

�Avg�Dvd�Y��ld� �1.26��� ��

 
T���m�t����l�p�oduc�d��n�t����docum�nt�����nt�nd�d�fo���nfo�m�t�on�l�pu�po����only��nd���ould�not�b��con�t�u�d�����n�off���o���ol�c�t�t�on�fo��t���pu�c�����o����l��of��ny�f�n�nc��l��n�t�um�nt.�T��
�nfo�m�t�on�p�ov�d�d������n���fl�ct��cu���nt�m��k�t�p��ct�c����nd����not��nt�nd�d�to�con�t�tut��l�g�l,�t�x,�o���ccount�ng��dv�c�.�T����nfo�m�t�on��nd�d�t��cont��n�d������n�����b��n�obt��n�d�f�om��nt��n�l
d�t��p�oc����ng,�fund��dm�n��t��to������w�ll����ot����out��d���ou�c����nd,��lt�oug���t����b�l��v�d�to�b���ccu��t�,�no�gu���nt���of�compl�t�n����o���ccu��cy����b��ng�m�d�.�Bloomb��g�LP����ll�not�b�
l��bl��fo���ny�lo�����o��d�m�g��t��t��nyon��m�y��uff�����������ult�of���ly�ng�on�t�����nfo�m�t�on.�T����nfo�m�t�on�m�y�b��c��ng�d�by�Bloomb��g�LP��t��ny�t�m�.
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11 กองทนุเปิดทหารไทย US500 Equity Index 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

29 ต.ค. 

64 

30 ต.ค. 

63 

31 ต.ค. 

62 

31 ต.ค. 

61 

31 ต.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 22.3858 20.8960 18.9822 18.1160 15.3419 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 31.5242 22.3858 20.8960 18.9822 18.1160 

กองทุนเปดทหารไทย US500 Equity Index 40.95% 6.79% 10.08% 4.78% 18.08% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 52.25% 12.90% 4.15% 5.01% 14.96% 

เกณฑมาตรฐาน 2** 43.05% 9.36% 14.33% 5.30% 21.12% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 2,341 1,480 1,179 771 609 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 1,686 2,341 1,480 1,179 771 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 2,588 1,882 1,329 891 772 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -1,532 +796 +85 +466 +46 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.64% 0.52% 0.28% 0.40% 0.30% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทหารไทย US500 Equity Index 

 

 
 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย US500 Equity Index ณ วนัที ่29 ตลุาคม 2564   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

 ยอนหลัง  

6 เดือน 

 ยอนหลัง 

 1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ค. 64) (30 เม.ย. 64) (30 ต.ค. 63) (31 ต.ค. 61) (6 ก.พ. 56) 

กองทุนเปดทหารไทย US500 Equity Index +4.58% +10.93% +40.95% +18.44% +14.04% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +6.22% +18.13% +52.25% +21.57% +17.32% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +5.13% +10.91% +43.05% +21.50% +15.87% 

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    
 

214.92%

303.40%

261.90%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

300.00%

350.00%

07-Feb-13 29-Oct-21
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13 กองทนุเปิดทหารไทย US500 Equity Index 

 

 



14 กองทนุเปิดทหารไทย US500 Equity Index 

 

รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย US500 Equity Index 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย US500 Equity Index (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ

การเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย US500 Equity Index ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 

2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ

ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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 ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร 
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 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง

ไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
(นายเทอดทอง เทพมังกร) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 25 พฤศจิกายน 2564 
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กองทุนเปดทหารไทย US 5 00 Equity Index

งบแสดงฐานะการ เงิน

ณ วันที่  31 ตุลาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 1,639,289,106.60 2,281,585,256.52 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 37,525,619.58 46,622,793.92 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 17,198.26 14,670.96 

จากการขายเงินลงทุน 30,549,156.29 - 

จากการขายหนวยลงทุน 8,618,066.57 6,093,357.68 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 18,931,981.62 14,183,688.50 

ลูกหนี้อื่น 6,760.00 - 

รวมสินทรัพย 1,734,937,888.92 2,348,499,767.58 

หนี้สิน 7

เจาหน้ี

จากการซือ้เงินลงทุน 15,309,459.56 - 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 19,048,199.01 5,158,739.02 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 12,871,436.13 - 

คาใชจายคางจาย 5 1,661,282.76 2,424,288.03 

ภาษีเงินไดคางจาย 2,579.74 2,200.64 

เจาหน้ีอ่ืน 5 111.94 0.02 

หนี้สินอื่น 93,722.92 134,111.24 

รวมหนี้สิน 48,986,792.06 7,719,338.95 

สินทรัพยสุทธิ 1,685,951,096.86 2,340,780,428.63 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุน 534,842,770.76 1,045,680,564.10 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดุล (418,194,154.77) 628,781,056.34 

กาํไรสะสมจากการดําเนินงาน 1,569,302,480.87 666,318,808.19 

สินทรัพยสุทธิ 1,685,951,096.86 2,340,780,428.63 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 31.5223 22.3852

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 53,484,277.0769 104,568,056.4106 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย US5 00 Equity Index

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป ส้ินสุดวันที่  31 ตุลาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดเงินปนผล 37,803,168.84 37,214,703.72 

รายไดดอกเบ้ีย 55,613.85 55,871.99 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 3,500,526.41 2,231,143.95 

รวมรายได 41,359,309.10 39,501,719.66 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 27,682,873.91 20,145,058.87 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 968,900.61 705,077.01 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 2,768,287.27 2,014,505.96 

คาใชจายอ่ืน 5,706,326.32 5,604,649.20 

รวมคาใชจาย 37,126,388.11 28,469,291.04

รายไดสุทธิ 4,232,920.99 11,032,428.62

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 669,828,597.96 45,449,497.18 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 371,264,169.54 97,832,097.78

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (114,435,397.50) (44,069,701.50)

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (8,123,143.01) (16,336,250.77)

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (19,775,133.21) (339,616.41)

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน 898,759,093.78 82,536,026.28

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 902,992,014.77 93,568,454.90

หัก ภาษีเงินได 3 (8,342.09) (8,380.74)

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 902,983,672.68 93,560,074.16

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย US5 00 Equity Index

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สําหรับป ส้ินสุดวันที่  31 ตุลาคม 25 64

2564 2563

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน 902,983,672.68 93,560,074.16

การเพิ่มข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 1,942,776,976.92 2,998,421,347.75 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (3,500,589,981.37) (2,231,394,404.53)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (654,829,331.77) 860,587,017.38

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 2,340,780,428.63 1,480,193,411.25 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 1,685,951,096.86 2,340,780,428.63 

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป  104,568,056.4106 70,835,986.7140 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 72,219,979.9029 138,710,396.1618 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (123,303,759.2366) (104,978,326.4652)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 53,484,277.0769 104,568,056.4106 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย US 5 00 Equity Index

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ตุลาคม 25 64

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย ราคายุตธิรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

กองทุนตราสารทุน

กองทุน iShares Core S&P 500 ETF * 107,109 1,639,289,106.60 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,047,909,25 9.79 บาท) 1, 639,289, 106.60 100.00

* iShares Core S&P 500 ETF มีนโยบายการลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนท่ีใกล เคียงกับดัชนี S&P 500

กองทุนเปดทหารไทย US 5 00 Equity Index

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ตุลาคม 25 63

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย ราคายุตธิรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

กองทุนตราสารทุน

กองทุน iShares Core S&P 500 ETF * 223,209 2,281,585,256.52 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,061,469,5 79.25  บาท) 2,281,5 85 ,25 6.5 2 100.00

* iShares Core S&P 500 ETF มีนโยบายการลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีใกล เคียงกับดัชนี S&P 500
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กองทนุเปดทหารไทย US500 Equity Index 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย US500 Equity Index (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 

3,000 ลานบาท (แบงเปน 300 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหาร

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

เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนโดยเนนการลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟ 

(Exchange Traded Fund) และบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors คิดเปนอัตราโดยเฉลี่ยในรอบ

บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม

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

ไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในปกอน ซึ่ง

เดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่

ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้งลาสุด ณ 

วันที่วัดคาเงินลงทุน 
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กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดเงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ  

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้

หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก

รายจาย 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 605,533,996.05   1,439,517,166.16  

ขายเงินลงทุน 2,288,922,913.47   717,938,239.20  
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 

มีดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ 27,682,873.91  20,145,058.87 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 2,768,287.27  2,014,505.96 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

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

ซื้อเงินตราตางประเทศ 1,494,767,954.50   417,595,362.17   ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 1,815,280,793.51   358,696,987.41   ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย  1,505,906.93   

 

2,197,550.20  

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 150,590.68    219,755.02  

เจาหนี้อื่น 111.94    0.02  

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา 1,687,313,659.00   18,931,981.62  12,871,436.13  
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 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 2,170,427,598.00   14,183,688.50   - 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ

สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 1,639,289,106.60   -  -  1,639,289,106.60  

ตราสารอนุพันธ -  18,931,981.62   -  18,931,981.62  

หนี้สิน       

ตราสารอนุพันธ -  12,871,436.13   -  12,871,436.13  
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 บาท 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 2,281,585,256.52   -  -  2,281,585,256.52  

ตราสารอนุพันธ -  14,183,688.50  -   14,183,688.50  

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคลองและถูกจัด

ประเภทอยูในระดับที่ 1 นั้นประกอบดวย กองทุนรวมที่จดทะเบียนในตางประเทศที่มีสภาพคลองที่ซื้อขายในตลาดที่จัดต้ัง

ขึ้นอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาที่อางอิงสําหรับเครื่องมือเหลานี้ 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการอางอิง

ไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจากขอมูลที่

สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหลานี้ประกอบดวย อนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  1,639,289,106.60  1,639,289,106.60 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 23,574,789.68   -  13,950,829.90  37,525,619.58 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  17,198.26  17,198.26 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  -  30,549,156.29  30,549,156.29 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  8,618,066.57  8,618,066.57 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  18,931,981.62  18,931,981.62 

ลูกหนี้อื่น -  -  6,760.00  6,760.00 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  -  15,309,459.56  15,309,459.56 

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  19,048,199.01  19,048,199.01 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  12,871,436.13  12,871,436.13 

คาใชจายคางจาย -  -  1,661,282.76  1,661,282.76 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  2,579.74  2,579.74 

เจาหนี้อื่น -  -  111.94  111.94 

หนี้สินอื่น -  -  93,722.92  93,722.92 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  2,281,585,256.52   2,281,585,256.52  

เงินฝากธนาคาร 46,622,793.92   -  -  46,622,793.92  

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -   14,670.96    14,670.96  

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  6,093,357.68   6,093,357.68  

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  14,183,688.50   14,183,688.50  

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  5,158,739.02   5,158,739.02  

คาใชจายคางจาย -  -  2,424,288.03   2,424,288.03  

ภาษีเงินไดคางจาย -  -   2,200.64    2,200.64  

เจาหนี้อื่น -  -   0.02    0.02  
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินอื่น -  -  134,111.24   134,111.24  

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ

ทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 49,376,177.91  73,127,732.58 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 771,103.83  268.87 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 48.40  0.80 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 920,155.31  - 

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 461,128.30  - 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF จะวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย 

โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชนี S&P 500 
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8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
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กองทนุเปดทหารไทย US500 Equity Index 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 37,542,817.84 2.23% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 37,542,817.84 2.23% 
 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 97.23% 

 กองทุน IShares Core S&P 500 ETF 107,109 1,639,289,106.60 97.23% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 1,639,289,106.60 97.23% 

 ทรัพยสินอื่น 45,234,530.35 2.68% 

 หนี้สินอื่น -36,115,357.93 -2.14% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 1,685,951,096.86 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 53,484,277.0769 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 31.5223 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย US500 EQUITY INDEX 

สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบป 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจกิายน 2563 สิ้นสุดวันที ่31 ตุลาคม 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ย.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ย.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564  ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 27,682.87 1.0695 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 968.90 0.0374 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 2,768.29 0.1069 

 คาภาษีเงินปนผลรับ 5,706.33 0.2205 

 คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 คาภาษีเงินได 8.34 0.0003 

 คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 37,134.73 1.4346 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที ่ 31 ตุลาคม 2564  

 เทากับ 2,588,460,282.55 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 23.39% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.02% (490,423.60 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2563  ถงึวนัที ่ 31 ตลุาคม 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 

แตละรายตอคานายหนา

ทั้งหมด 

1 CITIGROUP INC 387,407.57 79.00 

2 CREDIT SUISSE AG 51,353.14 10.47 

3 JP MORGAN SECURITIES LLC 36,008.17 7.34 

4 UOB KAY HIAN SECURITIES 15,654.72 3.19 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 490,423.60 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย US500 Equity Index 

สําหรับรอบป 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรม 

กับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th 

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

ไมมี 

 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

5 นายเมธวัฒน วองกิจ 

6 นายสมิทธ ศักดิ์กําจร 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


