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1 กองทนุเปิดทหารไทย US500 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี   7 มีนาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 1 ป

นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพมายังผูถือหนวย

ลงทุนทุกทาน 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตไดอยางตอเน่ืองในป 2564 โดยยังไดรับแรงหนุนจากนโยบายผอนคลายทางการเงินของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ตัวเลขการจางงานท่ีสะทอนความแข็งแกรงของตลาดแรงงาน และผลประกอบการของบริษัทจด

ทะเบียนท่ียังคงดีกวาท่ีตลาดคาด สงผลใหตลาดหุนสหรัฐฯ ปรับตัวข้ึนไดตลอดท้ังป 2564 

ท้ังน้ี ในชวงวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ดัชนี S&P 500 ใหผลตอบแทนรอยละ 44.24 ในสกุล 

เงินบาทและใหผลตอบแทนรอยละ 29.88 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพให

ผลตอบแทนรอยละ 28.37 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



 

2 กองทนุเปิดทหารไทย US500 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย US500 เพือ่การเลีย้งชพี 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

หลังผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ในป 2563 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟนตัวกลับมาไดอยางโดดเดน โดยไดรับอานิสงค

จากนโยบายการเงินของ FED ท่ีปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงมาอยูในระดับตํ่ารวมถึงเขาซื้อสินทรัพยประเภทตราสารหน้ี (QE) ใน

ปริมาณมหาศาล ทําใหตลาดการจางงานฟนตัวกลับไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ยังไดรับประโยชน

โดยตรงจากการเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนท่ัวโลกท่ีหันมาใชเทคโนโลยีในการดํารงชีวิตมากข้ึน เน่ืองจากสหรัฐฯ เปนผูนําของโลกใน

ดานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสะทอนออกมาอยางชัดเจนผานผลประกอบการท่ีแข็งแกรงเปนอยางมาก ทําใหตลาดหุน

สหรัฐฯ ปรับตัวข้ึนไดตลอดป 2564 

อยางไรก็ตาม ในชวงปลายป 2564 ตลาดเร่ิมมีความกังวลเก่ียวกับอัตราเงินเฟอท่ีพุงข้ึนอยางรวดเร็ว จนปจจุบันอยู

ในระดับสูงสุดในรอบกวา 40 ป ทําใหนักลงทุนเร่ิมคาดการณวา FED จะหยุดการทํา QE รวมถึงเร่ิมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายเพ่ือสกัดเงินเฟอไมใหพุงข้ึนแรงไปมากกวาน้ี ทําใหตลาดหุนถูกเทขายออกมาอยางหนักในชวงปลายเดือนธันวาคม 

2564 และยังถูกขายตอเน่ืองในตนป 2565 โดยนักลงทุนเร่ิมมองวา FED อาจปรับอัตราดอกเบ้ียข้ึนถึง 7 คร้ังในปน้ี รวมถึงอาจ

ทําการลดขนาดงบดุลลงเพ่ือลดสภาพคลองในเศรษฐกิจลง โดยความเสี่ยงท่ีตลาดเร่ิมคาดการณกันไวคือ FED อาจข้ึน

ดอกเบ้ียเร็วและแรงเกินไปจนทําใหเศรษฐกิจถดถอยเล็กนอย แตเน่ืองจากบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ สวนมากจะโดดเดนในเร่ือง

ของนวัตกรรมซึ่งสอดคลองกับสภาพแวดลอมใหมของโลกท่ีเนนเทคโนโลยีเปนหลักในการดํารงชีวิต ทําใหตลาดหุนสหรัฐฯ 

ยังคงเปนตลาดท่ีนาลงทุนในระยะยาว 

 

 กองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพ เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใน

กองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี S&P500 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

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

500 โดยในรอบ 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพ ใหผลตอบแทนรอยละ 28.37 (ดูรายละเอียดใน

ตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 



 

3 กองทนุเปิดทหารไทย US500 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1  มกราคม 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพ เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใน

กองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี S&P 500 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

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

500 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิดทหารไทย US500 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย US500 เพือ่การเลีย้งชพี 

 

วตัถปุระสงคของกองทนุ 

เพ่ือสงเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือกนวยลงทุน และเพ่ือสรางผลตอบแทนจา

การลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

1.กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

2.กองทุนรวมหนวยลงทุน (Feeder Fund) ท่ีลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

ชือ่กองทนุหลกั (กรณ ีFeeder Fund) : กองทุน iShares Core S&P 500 ETF 

กองทนุหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES) 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : ไมมี 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

การลงทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ไมลงทุน 

ก ล ยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุ งหวั ง ใหผลประกอบการเคลื่ อนไหวตามดัชนีชี้ วัด  (passive 

management/index tracking) 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 

ดัชนี S&P 500 ในรูปสกุลเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ

ผลตอบแทน ตัวชี้วัดดังกลาวเปน Total Return Index 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน

ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/

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

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา



 

5 กองทนุเปิดทหารไทย US500 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนท่ีมุงเนนลงทุนในหุนท่ีเปน

สวนประกอบของดัชนี S&P 500 เพ่ือสรางผลตอบแทนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500กลยุทธการลงทุนของ

กองทุนจะใชนโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของ กองทุน 

iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก)ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุน ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟ ท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) 

และลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เปนสกุลเงินหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุน

รวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทําใหระดับความ

เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี   ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด และตอง

เปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงผู ถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

โดยผาน www.tmbameastspring.com หรือชองทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนดกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุน

ดังกลาว 

กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ันผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงิน

คืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุน

ในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวนอยางไรก็ตาม 

ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอยหรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลาร

สหรัฐ มีแนวโนมแข็งคารวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยหรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 

โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ : 

เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ี

ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานภาครัฐอ่ืนใด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 กองทนุเปิดทหารไทย US500 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 กองทนุเปิดทหารไทย US500 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I�HARE���ORE��&P�500�ETF � Fund�Ov��v��w�

���������o����&P�500�ETF�����n��xc��ng� t��d�d�fund��nco�po��t�d��n�t���U�A.�T���ETF�t��ck��t���p��fo�m�nc��of�t����&P�500�Ind�x.�It��nv��t���n

�ll�500��tock��t��t�comp�����t����nd�x.�T���ETF��old��p��dom�n�ntly�l��g� c�p��tock��f�om�U.�.�comp�n���.�It�w��g�t��t����old�ng��u��ng���m��k�t

c�p�t�l�z�t�on�m�t�odology��nd���b�l�nc���qu��t��ly.
 
��ont�ct�D�t��l�

�M�n�g�m�nt��omp�ny� �Bl�ckRock�Fund�Adv��o���

��omp�ny�Add����� �Bl�ckRock�Fund�Adv��o��,�400

How��d��t���t,���n�F��nc��co,��A

94105,�U�A�

��omp�ny�T�l�p�on�� �1 415 670 2000�

�W�b���t�� �www.�������.com�

�Fund�M�n�g��� �G��g���v�g��

�Mg�� ��t��t�D�t�� �01/01/2008�

�T��n�f���Ag�nt� ��t�t���t���t�B�nk�&�T�u�t��o�

 �Fund�Info ����of�02/24/2022

�L��t��lo��� ��$��430.14�

�Tot�l�A���t��(m�l)� ��$��311,140.25�

�Tot�l�A���t��D�t�� �02/24/2022�

�Inc�pt�on�D�t�� �05/19/2000�

�P��m��y�B�nc�m��k� ��&P�500�TR�4�JAN�1988�

��u��� �U��Doll���

�M�n�Inv��tm�nt� ��U��Doll����0.00�

�T�ck��� �IVV�U��

�I�IN� �U�4642872000�
 
�F����And�Exp�n���

�Exp�n���R�t�o� �0.03�

�F�ont�Lo�d� �0.00�

�Fund�Mg���t�t�d�F��� �0.03�

�Mg���t�t�d�P��f.�F��� � � �

�H�g� W�t���M��k� � � �

�Hu�dl��R�t�� � � �

�B�ck�Lo�d� �0.00�

�E��ly�W�t�d��w�F��� �0.00�

 �Bloomb��g��l����f�c�t�on

�Fund�Typ�� �ETF�

�Fund�A���t��l����Focu�� �Equ�ty�

�Dom�c�l�� �Un�t�d��t�t���

�Fund�Obj�ct�v�� �L��g� c�p�

�Fund��tyl�� � � �

�Fund�M��k�t���p�Focu�� �L��g� c�p�

�Fund�G�og��p��c�l�Focu�� �Un�t�d��t�t���

�Fund��u���ncy�Focu�� � � �
 
�Tot�l�R�tu�n�����t �

 
����on�l�ty

Y��� J�n F�b M�� Ap� M�y Jun Jul Aug ��p Oct Nov D�c

2018 5.69  3.80  2.47 0.35 2.41 0.59 3.75 3.23 0.54  6.82 1.92  8.86

2019 7.92 3.23 1.92 4.00  6.30 6.95 1.52  1.66 1.95 2.16 3.64 2.92

2020 0.00  8.46  12.14 12.68 4.82 1.89 5.85 7.00  3.75  2.51 10.90 3.78

2021  1.03 2.76 4.55 5.29 0.66 2.26 2.44 3.02  4.68 7.00  0.73 4.56

2022  5.29  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 
 
� �

 
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�02/24/2022�
�u���ncy:�U�D�
 
�P��fo�m�nc�

� �Fund� �B�nc�.�

�M��n�R�tu�n�1Y�W��kly� �13.73� �13.75�

�Tot�l�R�tu�n�3M� � 8.44� � 8.46�

�Tot�l�R�tu�n�6M� � 3.74� � 3.74�

�Tot�l�R�tu�n�1Y� �10.85� �10.80�

�Tot�l�R�tu�n�Ytd� � 9.82� � 9.83�

�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� �9.57� �9.48�

���m�v����nc��1Y�W��kly�Ann� �14.91� �14.77�

��t�nd��d�D�v�1Y�W��kly�Ann� �12.44� �12.35�

�M�x�D��wdown�1Y� � 11.75� � 11.73�

�M�x�Inc������1Y� �28.60� �28.74�

�Ku�to����1Y�W��kly� �1.08� �1.05�

��k�wn����1Y�W��kly� � 0.70� � 0.69�

 � �

 
�R��k/R�tu�n

� �v��B�nc�.

�Exc����R�tu�n�1Y�W��kly�Ann� � 0.02�

�Info�m�t�on�R�t�o�1Y�W��kly� � 0.05�

�J�n��n�Alp���1Y�W��kly� � 0.12�

�Mod�gl��n��R�p�1Y�W��kly� �0.00�

�����p��R�t�o�1Y�W��kly� �1.10�

��o�t�no�R�t�o�1Y�W��kly� �0.97�

�T��yno��M���u���1Y�W��kly� �0.14�

 � �

 

 
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�02/24/2022�
�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� �0.35�

 � �

 
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�02/24/2022

 
�A���t�Alloc�t�on

��o�po��t�� �0.003�%�

�Equ�ty� �99.752�%�

�Gov��nm�nt� �0.042�%�

�Mon�y�M��k�t� �0.203�%�

 ����of�02/18/2022

 
���cto��Alloc�t�on

�B���c�M�t����l�� �2.089�%�

��ommun�c�t�on�� �14.435�%�

��on�um��,��ycl�c�l� �9.771�%�

��on�um��,�Non cycl�c�l� �19.818�%�

�En��gy� �3.643�%�

�F�n�nc��l� �15.602�%�

�Gov��nm�nt� �0.042�%�

�Indu�t���l� �7.667�%�

�T�c�nology� �24.213�%�

�Ut�l�t���� �2.517�%�

 ����of�02/18/2022

 
�G�o�Alloc�t�on

�B��mud�� �0.034�%�

�I��l�nd� �1.145�%�

�I����l� �0.036�%�

�N�t���l�nd�� �0.135�%�

��w�tz��l�nd� �0.286�%�

�Un�t�d�K�ngdom� �0.687�%�

�Un�t�d��t�t��� �97.476�%�

 ����of�02/18/2022

 
�Po�tfol�o��t�t��t�c� ����of�02/18/2022

�%�Of�Top�T�n�Hold�ng�� �28.21��Avg�P��c�/E��n�ng�� �22.51�

�Fund�Tu�nov��� �11.00��Avg�P��c�/�����Flow� �17.23�

�M�d��n�Mkt���p�(M)� �188,930.28��Avg�P��c�/��l��� �2.83�

�Avg�M��k�t���p�(m�l)� �599,664.00��Avg�P��c�/Book�R�t�o� �4.46�

�Avg�Dvd�Y��ld� �1.41��� ��

 
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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8 กองทนุเปิดทหารไทย US500 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 ธ.ค. 

64 

30 ธ.ค. 

63 

30 ธ.ค. 

62 

28 ธ.ค. 

61 

29 ธ.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 23.9232 20.9638 16.5595 18.0576 15.8323 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 30.7097 23.9232 20.9638 16.5595 18.0576 

กองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพ +28.37% +14.08% +26.43% -8.32% +14.06% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +44.24% +17.93% +21.78% -5.30% +8.65% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +29.88% +17.93% +32.02% -5.22% +19.42% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 722 540 353 296 219 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 1,231 722 540 353 296 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 923 546 416 325 244 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +279 +104 +83 +91 +44 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.10% 0.14% 0.06% 0.04% 0.04% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย US500 เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ย. 64) (30 มิ.ย. 64) (30 ธ.ค. 63) (28 ธ.ค. 61) (6 ก.พ. 56) 

กองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพ +10.42% +11.28% +28.37% +22.79% +13.42% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +9.64% +16.40% +44.24% +27.46% +17.54% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +11.31% +11.96% +29.88% +26.46% +16.06% 

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   
 

 

206.82%

321.41%

276.47%
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ

การเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

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

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญ

เม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการ

ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

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

ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม 

เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
(นายประวิทย วิวรรณธนานุตร) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 21 มกราคม 2565 
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กองทุนเปดทหารไทย US 5 00 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 1,178,846,212.76 691,117,975.96 

เงินฝากธนาคาร 43,293,518.41 15,251,651.13 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 1,407.63 596.12 

จากการขายหนวยลงทุน 12,749,811.05 9,444,157.69 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 5,512,088.97 12,837,634.00 

รวมสินทรัพย 1,240,403,038.82 728,652,014.90

หนี้สิน 7

เจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 8,149,704.43 1,663,963.46 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 2,257,035.53 23,625.00 

คาใชจายคางจาย 5 1,707,328.02 1,002,033.66 

หนี้สินอื่น 100,832.08 56,269.75 

รวมหนี้สิน 12,214,900.06 2,745,891.87

สินทรัพยสุทธิ 1,228,188,138.76 725,906,123.03

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 400,910,920.12 301,838,258.56 

กําไรสะสม

บัญชีปรับสมดลุ 392,537,958.03 208,474,633.55 

กําไรสะสมจากการดาํเนนิงาน 434,739,260.61 215,593,230.92 

สินทรัพยสุทธิ 1,228,188,138.76 725,906,123.03

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 30.6349 24.0495 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 40,091,092.0134 30,183,825.8577 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย US 5 00 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดว ันที่  31 ธันวาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดเงินปนผล 12,429,942.15 9,863,310.14 

รายไดดอกเบ้ีย 21,892.34 12,504.05 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 737,233.23 454,209.14 

รวมรายได 13,189,067.72 10,330,023.33 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 14,831,049.14 8,756,538.63 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 346,057.79 204,319.31 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 1,483,104.99 875,653.99 

คาใชจายอื่น 1,879,203.11 1,485,359.56 

รวมคาใชจาย 18,539,415.03 11,321,871.49

ขาดทุนสุทธิ (5,350,347.31) (991,848.16)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 7,510,288.98 6,641,581.31 

รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 298,498,888.75 77,722,069.51

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (71,907,777.50) (7,014,873.40)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (9,558,955.56) 5,661,290.50

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (46,067.67) 77,632.17

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไมเกิดข้ึน 224,496,377.00 83,087,700.09

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 219,146,029.69 82,095,851.93

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย US 5 00 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดว ันที่  31 ธันวาคม 25 64

2564 2563

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน 219,146,029.69 82,095,851.93

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 510,183,617.71 278,189,110.20 

การลดลงของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (227,047,631.67) (175,975,523.55)

การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 502,282,015.73 184,309,438.58

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 725,906,123.03 541,596,684.45

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 1,228,188,138.76 725,906,123.03

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 30,183,825.8577 25,780,180.0398 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 18,214,789.9246 13,024,631.3371 

หัก : หนวยลงทุนที่รับซ้ือคืนในระหวางป (8,307,523.7689) (8,620,985.5192)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 40,091,092.0134 30,183,825.8577 

บาท

หนวย



 

17 กองทนุเปิดทหารไทย US500 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทย US5 00 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 64

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

กองทุนตราสารทุน

กองทุน iShares Core S&P 500 ETF * 74,128 1,178,846,212.76 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 704,041,5 34.5 2 บาท) 1,178,846,212.76 100.00

* iShares Core S&P 500 ETF มีนโยบายการลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับดัชนี S&P 500
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กองทุนเปดทหารไทย US5 00 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 63

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

กองทุนตราสารทุน

กองทุน iShares Core S&P 500 ETF * 61,328 691,117,975.96 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5 14,812,186.47 บาท) 691,117,975 .96 100.00

* iShares Core S&P 500 ETF มีนโยบายการลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับดัชนี S&P 500
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กองทนุเปดทหารไทย US500 เพือ่การเลีย้งชพี 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000 ลานบาท 

(แบงเปน 100 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

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

ผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยเนนการลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟ 

(Exchange Traded Fund) และบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors คิดเปนอัตราโดยเฉลี่ยในรอบบัญชี

ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(Derivatives) เพ่ือลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีไมได

กําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายคร้ังลาสุด ณ 

วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
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การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดเงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันท่ีประกาศจายและมีสิทธิท่ีจะไดรับ 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

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 วันสิ้นปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมใน

ลูกหน้ีหรือเจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 200,670,360.78  129,308,620.51 

ขายเงินลงทุน 18,951,301.71  41,448,066.89 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

มีดังตอไปน้ี 

 บาท  

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด     

คาธรรมเนียมการจัดการ 

 

14,831,049.14   8,756,538.63   ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,483,104.99    875,653.99   ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

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

ซื้อเงินตราตางประเทศ 38,940,941.28   234,522,202.92   ตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 86,710,530.00   291,860,359.80   ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 1,563,719.15   917,749.33  

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 156,371.91    91,774.94  

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

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -   6,079,477.55  

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -   23,625.00  

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 1,058,805,753.10   5,512,088.97   2,257,035.53  
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 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 669,203,444.80 12,837,634.00  23,625.00 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

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 ธันวาคม 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 1,178,846,212.76   -  -  1,178,846,212.76  

ตราสารอนุพันธ -  5,512,088.97   -  5,512,088.97  

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  2,257,035.53  -  2,257,035.53 

 



 

23 กองทนุเปิดทหารไทย US500 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 691,117,975.96   -  -  691,117,975.96  

ตราสารอนุพันธ -  12,837,634.00   -  12,837,634.00  

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  23,625.00  -  23,625.00 

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคลองและถูกจัด

ประเภทอยูในระดับท่ี 1 น้ันประกอบดวยกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนในตางประเทศท่ีมีสภาพคลองท่ีซื้อขายในตลาดท่ีจัดต้ัง

ข้ึนอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาท่ีอางอิงสําหรับเคร่ืองมือเหลาน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดท่ีไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดท่ีมีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลท่ีสังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหลาน้ีประกอบดวยอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  1,178,846,212.76   1,178,846,212.76  

เงินฝากธนาคาร 43,293,518.41   -  -  43,293,518.41  

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -   1,407.63    1,407.63  

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  12,749,811.05   12,749,811.05  
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  5,512,088.97   5,512,088.97  

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  8,149,704.43   8,149,704.43  

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  2,257,035.53   2,257,035.53  

คาใชจายคางจาย -  -  1,707,328.02   1,707,328.02  

หน้ีสินอ่ืน -  -  100,832.08   100,832.08  

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  691,117,975.96   691,117,975.96  

เงินฝากธนาคาร 15,251,651.13   -  -  15,251,651.13  

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -   596.12    596.12  

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  9,444,157.69   9,444,157.69  

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  12,837,634.00   12,837,634.00  

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  1,663,963.46   1,663,963.46  

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  23,625.00    23,625.00  

คาใชจายคางจาย -  -  1,002,033.66   1,002,033.66  

หน้ีสินอ่ืน -  -   56,269.75    56,269.75  
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ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือ

ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุน จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 35,358,314.72   23,021,917.92  

เงินฝากธนาคาร  5,623.24    90,120.26  

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย  0.02   0.70 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธ เพ่ือคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่นของเงินลงทุนท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF จะวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย 

โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับดัชนี S&P 500 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2565 
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กองทนุเปดทหารไทย US500 เพือ่การเลีย้งชพี 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 43,294,926.04 3.53% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 43,294,926.04 3.53% 
 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 95.98% 

 กองทุน IShares Core S&P 500 ETF 74,128 1,178,846,212.76 95.98% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 1,178,846,212.76 95.98% 

 ทรัพยสินอ่ืน 16,004,864.49 1.30% 

 หน้ีสินอ่ืน -9,957,864.53 -0.81% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 1,228,188,138.76 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 40,091,092.0134 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 30.6349 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย US500 เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564  สิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 14,831.05 1.6050 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 346.06 0.0374 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 1,483.10 0.1605 

คาภาษีเงินปนผลรับ 1,879.20 0.2034 

คาธรรมเนียมสอบบัญช ี 0.00 0.0000 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 18,539.41 2.0063 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

 เทากับ 924,069,211.03 บาท 
 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 2.05% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.00% (36,185.17 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 มกราคม 2564  ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

 คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา

แตละรายตอ 

คานายหนาท้ังหมด 

1 Citigroup Global Markets Ltd. 26,896.00 74.32 

2 J.P.Morgan Securities LLC. 6,241.77 17.25 

3 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. 501.28 1.39 

4 UOB KAY HIAN SINGAPORE 2,546.12 7.04 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 36,185.17 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย US500 เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบปบัญชี 2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต 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 ธนัวาคม 2564 

ไมมี 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

5 นายเมธวัฒน วองกิจ 

6 นายสมิทธ ศักด์ิกําจร 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


