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1 กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส 
 

วันท่ี    10 มกราคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือน งวดต้ังแต 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ของกองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส มายังผูถือหนวยทุกทาน 

ภาพรวมคร่ึงปหลังของเศรษฐกิจสหรัฐมีทิศทางฟนตัวไดไมคอยดีนัก สะทอนจากรายงานตัวเลข GDP ไตรมาสท่ี 3 

ของป 2564  อยูท่ี 2.3 % YoY หลักๆมาจากการแพรกระจายของ Covid-19 สายพันธ Delta ท่ีระบาดหนักในชวงเดือน

กันยายน ทําใหหลายๆพ้ืนท่ีตองชะลอการเปดสถานประกอบการออกไป รวมถึงการยกระดับมาตรการปองกัน Covid-19 ใน

บางพ้ืนท่ี การใชจายของผูบริโภค (Consumer Spending) เติบโตเพียง 1.6% ดัชนีราคาการใชจายดานการบริโภคสวนบุคคล

พ้ืนฐาน (PCE Price Index) เพ่ิมข้ึน 5.6% และในเดือนสิงหาคม การขาดดุลการคาไดพุงข้ึนไปท่ี 7.33 หม่ืนลาน นอกจากน้ี ทาง

สหรัฐยังไดรับผลกระทบจากปญหาหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ในชวงกรกฎาคม – กันยายน เน่ืองจากการยกเลิกมาตรการ 

Lock Down ทําใหความตองการสินคาอุปโภค บริโภค เพ่ิมข้ึน แตจํานวนอุปทานน้ันไม เพียงพอตอความตองการ  

ทําใหเกิดปญหาคอขวดท่ีขัดขวางการฟนตัวของภาคเศรษฐกิจ 

ท้ังน้ี ในชวง 6 เดือน ท่ีผานมาดัชนี MSCI USA Value Net Total Return ในสกุลดอลลารสหรัฐใหผลตอบแทน 

รอยละ 9.06 ในสกุลเงินบาทและรอยละ 0.97 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ในขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส  

ใหผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 4.61 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

 

 



2 กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส 
 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทยยเูอสออพพอรทนูิตีส้ 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ไตรมาสท่ี 2 ของป 2564 เศรษฐกิจของสหรัฐ เร่ิมสงสัญญาณฟนตัวไดดีข้ึน โดยสหรัฐรายงานตัวเลข GDP เติบโต 

6.7% QoQ ฟนตัวสูงกวาไตรมาสแรกเล็กนอยท่ี 6.3% หลักๆมาจากการผอนคลายมาตรการ Lock down ทําใหสถาน

ประกอบการตาง ๆ เร่ิมกลับมาเปดตามปกติอีกคร้ัง และการเพ่ิมจํานวนเงินสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบเงินชวยเหลือกูยืมแก

ธุรกิจ และเงินชวยเหลือแกรัฐบาลทองถ่ิน รวมถึงการลดลงของยอดเบิกเงินชวยเหลือจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic 

Impact Payment) จากวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสงเสริมการฟนตัวไดแก การใชจายของผูบริโภค

เติบโต (Consumer Spending) 12% YoY การสงออกเติบโต 7.6% YoY และดัชนีราคาการใชจายดานการบริโภคสวนบุคคล

พ้ืนฐาน (PCE Price Index) เพ่ิมข้ึน 6.5% 

อยางไรก็ตาม ภาพรวมคร่ึงปหลังของเศรษฐกิจสหรัฐมีทิศทางฟนตัวไดไมคอยดีนัก สะทอนจากรายงานตัวเลข GDP 

ไตรมาสท่ี 3 ของป 2564  อยูท่ี 2.3 % YoY หลักๆมาจากการแพรกระจายของ Covid-19 สายพันธ Delta ท่ีระบาดหนักในชวง

เดือนกันยายน ทําใหหลายๆพ้ืนท่ีตองชะลอการเปดสถานประกอบการออกไป รวมถึงการยกระดับมาตรการปองกัน Covid-19 

ในบางพ้ืนท่ี การใชจายของผูบริโภค (Consumer Spending) เติบโตเพียง 1.6% ดัชนีราคาการใชจายดานการบริโภคสวน

บุคคลพ้ืนฐาน (PCE Price Index) เพ่ิมข้ึน 5.6% และในเดือนสิงหาคม การขาดดุลการคาไดพุงข้ึนไปท่ี 7.33 หม่ืนลาน 

นอกจากน้ี ทางสหรัฐยังไดรับผลกระทบจากปญหาหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ในชวงกรกฎาคม – กันยายน เน่ืองจากการ

ยกเลิกมาตรการ Lock Down ทําใหความตองการสินคาอุปโภค บริโภค เพ่ิมข้ึน แตจํานวนอุปทานน้ันไมเพียงพอตอความ

ตองการ ทําใหเกิดปญหาคอขวดท่ีขัดขวางการฟนตัวของภาคเศรษฐกิจ 

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 ทางคณะกรรมการมีมติคงอัตรา

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

สัญญาณจะการลดการเขาซื้อสินทรัพยในตนป 2565 โดยจะทยอยลดการเขาซื้อสินทรัพยลงเดือนราว 3 หม่ืนลานดอลลาร

สหรัฐฯ และจะเพ่ิมการถือสินทรัพยอยางนอยเดือนละ 6 หม่ืนลานดอลลาร เพ่ือสงเสริมเม็ดเงินใหแกภาคธุรกิจและครัวเรือน 

ปจจัยท่ีสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในชวงปลายป คือการการแจกจายวัคซีนไดคอนขางเร็วกอนหนาน้ี และการ

ระบาดท่ีลดลงของสายพันธุ Delta ซึ่งชวยหนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจใหเปนไปอยางรวดเร็ว อยางไรก็ดี การแจกจายวัคซีนได

ชะลอลงอยางมากในระยะหลัง โดยขณะน้ีประชากรสหรัฐฯ ราว 61.4% ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 โดสขอมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 

อยางไรก็ตาม จํานวนผูติดเชื้อรายใหมและอัตราการเสียชีวิตในสหรัฐฯ ไดเร่ิมพุงสูงข้ึนในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน ทําใหยัง

ตองติดตามสถานการณอยางใกลชิดของการระบาดระลอกใหมของสายพันธุ Omicron ท่ีแพรระบาดไดรวดเร็วกวาสายพันธุ 

Delta แมอัตราการเสียชีวิตอาจนอยกวาก็ตาม รวมถึงการทองเท่ียวของประชากรในชวงสิ้นป ซึ่งอาจเปนปจจัยท่ีนําไปสูการ

กลับมาใชมาตรการ Lockdown เขมงวดอีกคร้ัง  

 

 



3 กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส 
 

กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส  

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

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

วัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน ดวยการลงทุนไมนอยกวา 75 ในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัทท่ี

จดทะเบียนจัดต้ังหรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย 

ยูเอสออพพอรทูนิต้ีส มีผลตอบแทนรอยละ 4.61 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 มถินุายน 2564 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2564 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

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

โดยมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน ดวยการลงทุนไมนอยกวารอยละ 75 ในหลักทรัพยประเภทตราสารทุน

ของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังหรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 



4 กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส 
 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 

 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�T�cke�� ��AEUVIU�LX�

�ISI�� �LU1458428759�

 
�Fee��And�Expen�e�

�Expen�e�R�t�o� �0.96�

�F�ont�Lo�d� �0.00�

�Fund�Mg��St�ted�Fee� �0.75�

�Mg��St�ted��e�f.�Fee� �0.00�

�H�gh
W�te��M��k� �
�
�

�Hu�dle�R�te� �
�
�

���ck�Lo�d� �0.00�

�E��ly�W�thd��w�Fee� �
�
�

 ��loom�e�g�Cl����f�c�t�on

�Fund�Type� �SICAV�

�Fund�A��et�Cl����Focu�� �Equ�ty�

�Dom�c�le� �Luxem�ou�g�

�Fund�O�ject�ve� �US�

�Fund�Style� �
�
�

�Fund�M��ket�C�p�Focu�� �
�
�

�Fund�Geog��ph�c�l�Focu�� �Un�ted�St�te��

�Fund�Cu��ency�Focu�� �
�
�
 
�Tot�l�Retu�n�Ch��t �

 
Se��on�l�ty

Ye�� J�n Fe� M�� Ap� M�y Jun Jul Aug Sep Oct �ov Dec

2017 
�
 
�
 
�
 
�
 
�
 
�
 
�
 
�
 
�
 1.74 4.38 1.89

2018 5.36 
3.66 
1.14 
0.56 2.04 
0.12 4.63 2.35 0.28 
7.75 3.05 
9.16

2019 7.91 4.11 0.19 3.87 
7.23 6.67 2.51 
4.75 3.19 
0.07 4.12 1.59

2020 
1.79 
9.61 
19.35 10.21 5.03 0.99 4.31 4.40 
2.80 
2.77 14.06 3.27

2021 
0.85 3.03 8.04 3.53 3.15 0.35 1.71 3.77 
5.58 6.43 
1.73 
�

 
� �
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SS�US�VL�ML�F�EQ
I � Fund��e�fo�m�nce
R��k
T��ck�ng�

�enchm��k:�MSCI�USA�VALUE��R ����of�12/28/2021�
Cu��ency:�USD�
 
��e�fo�m�nce

� �Fund� ��ench.�

�Me�n�Retu�n�1Y�Weekly� �32.33� �26.87�

�Tot�l�Retu�n�3M� �10.02� �8.14�

�Tot�l�Retu�n�6M� �11.97� �8.82�

�Tot�l�Retu�n�1Y� �32.79� �27.34�

�Tot�l�Retu�n�Ytd� �31.80� �26.01�

��e�f�2020� �1.47� �0.05�

��e�f�2019� �23.22� �24.61�

��e�f�2018� �
5.70� �
7.96�

��e�f�2017� �
�
� �14.42�

��e�f�2016� �
�
� �15.83�

��e�f�2015� �
�
� �
2.82�

�Eff�7D�Yld� �
�
� �
�
�

�30D�Yld� �
�
� �
�
�

�G�o���7D�Yld� �
�
� �
�
�

�Su���7D�Yld� �
�
� �
�
�

�Avg�L�fe� �
�
� �
�
�

�MMkt�Avg�D�y��To�M�t.� �
�
� �
�
�

 � �

 
�R��k

� �Fund� ��ench.�

�Down��de�R��k�1Y�Weekly�Ann� �9.25� �8.07�

�Sem�v����nce�1Y�Weekly�Ann� �12.96� �11.30�

�St�nd��d�Dev�1Y�Weekly�Ann� �12.89� �11.27�

�M�x�D��wdown�1Y� �
6.21� �
5.08�

�M�x�Inc�e��e�1Y� �33.44� �27.78�

�Ku�to����1Y�Weekly� �
0.12� �0.28�

�Skewne���1Y�Weekly� �
0.17� �
0.19�

 � �

 
�R��k/Retu�n

� �v���ench.

�Exce���Retu�n�1Y�Weekly�Ann� �4.32�

�Info�m�t�on�R�t�o�1Y�Weekly� �1.26�

�Jen�en�Alph��1Y�Weekly� �2.58�

�Mod�gl��n��R�p�1Y�Weekly� �0.01�

�Sh��pe�R�t�o�1Y�Weekly� �2.51�

�So�t�no�R�t�o�1Y�Weekly� �1.36�

�T�eyno��Me��u�e�1Y�Weekly� �0.29�

 � �
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SS�US�VL�ML�F�EQ
I � Fund��e�fo�m�nce
R��k
T��ck�ng�

�enchm��k:�MSCI�USA�VALUE��R ����of�12/28/2021�
Cu��ency:�USD�

�T��ck�ng

� �v���ench.

�Alph��1Y�Weekly� �0.03�

��et��1Y�Weekly� �1.11�

�Co��el�t�on�1Y�Weekly� �0.97�

��e���Co��el�t�on�1Y�Weekly� �0.94�

��ull�Co��el�t�on�1Y�Weekly� �0.91�

�R�Squ��ed�1Y�Weekly� �0.94�

�T��ck�ng�E��o��1Y�Weekly�Ann� �3.42�

 � �
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� � Fund�Alloc�t�on�

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

 
�A��et�Alloc�t�on

�Equ�ty� �98.537�%�

�Money�M��ket� �1.463�%�

 ����of�10/29/2021

 
�Secto��Alloc�t�on

�����c�M�te���l�� �3.582�%�

�Commun�c�t�on�� �9.168�%�

�Con�ume�,�Cycl�c�l� �7.619�%�

�Con�ume�,��on
cycl�c�l� �24.751�%�

�Ene�gy� �0.83�%�

�F�n�nc��l� �21.613�%�

�Indu�t���l� �13.39�%�

�Technology� �17.584�%�

 ����of�10/29/2021

 
�Geo�Alloc�t�on

�I�el�nd� �3.079�%�

�Un�ted�St�te�� �95.458�%�

 ����of�10/29/2021

 
��o�tfol�o�St�t��t�c� ����of�10/29/2021

�%�Of�Top�Ten�Hold�ng�� �21.53��Avg����ce/E��n�ng�� �18.41�

�Fund�Tu�nove�� �
�
��Avg����ce/C��h�Flow� �13.11�

�Med��n�Mkt�C�p�(M)� �67,026.83��Avg����ce/S�le�� �1.62�

�Avg�M��ket�C�p�(m�l)� �233,773.80��Avg����ce/�ook�R�t�o� �3.42�

�Avg�Dvd�Y�eld� �1.96��� ��
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5 กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส 
 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 พ.ย. 

64 

31 พ.ค. 

64 

30 พ.ย. 

63 

29 พ.ค. 

63 

29 พ.ย. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 12.2065 10.1173 8.6869 10.4500 9.4958 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 12.7703 12.2065 10.1173 8.6869 10.4500 

กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส +4.61% +20.67% +16.47% -16.87% +10.05% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +9.06% +24.61% +9.70% -9.05% +8.05% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +0.97% +20.82% +15.24% -13.57% +13.12% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 25 24 21 29 36 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 27 25 24 21 29 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 27 24 22 23 36 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +1 -3 +0 -4 -11 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.09% 0.18% 0.03% 0.16% 0.04% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส 
 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทยยเูอสออพพอรทนูติีส้ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564  

 

 ยอนหลัง 

 3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (31 ส.ค. 64) (31 พ.ค. 64) (30 พ.ย. 63) (30 พ.ย. 61) (1 มิ.ย. 54) 

กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส -1.03% +4.61% +26.22% +9.33% +2.50% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +3.43% +9.06% +35.90% +11.19% +11.05% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -1.05% +0.97% +22.00% +10.26% +9.92% 

Note**      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI USA Value Net Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ 

 ผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI USA Value Net Total Return สกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
   

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
 

 

 

29.58%

200.83%

170.01%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%
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TMBUSO Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return



7 กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส 
 

 



8 กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส 
 

กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส 

งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 17,141,985.36   บาท) 26,391,491.06 

เงินฝากธนาคาร 1,958,562.05 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 661.67 

 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 148,052.00 

รวมสินทรัพย 28,498,766.78 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการซื้อเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 1,011,900.00 

เจาหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 22,502.04 

คาใชจายคางจาย 27,924.10 

ภาษีเงินไดคางจาย 99.25 

หน้ีสินอ่ืน 1,593.29 

รวมหน้ีสิน 1,064,018.68 

สนิทรพัยสทุธ ิ 27,434,748.10 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 21,517,274.10 

บัญชีปรับสมดุล 88,047,346.47 

กําไรสุทธิ (82,129,872.47) 

สินทรัพยสุทธิ 27,434,748.10 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 12.7703 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย) 2,148,319.1515 
 

 

 



9 กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส 
 

กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 733.55 

 รายไดจากการซื้อขายหนวยลงทุน 6,640.55 

 รวมรายได 7,374.10 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดต้ังกองทุน 142,241.21 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 4,267.24 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 20,073.27 

 คาภาษีเงินได 108.75 

 รวมคาใชจาย 166,690.47 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (159,316.37) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดจากเงินลงทุน 562,264.96 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 2,466,392.43 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการทําสัญญาอนุพันธ (1,724,407.31) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 1,351.76 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 1,305,601.84 

  
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน 1,146,285.47 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส 
 

 

กองทนุเปดทหารไทยยเูอสออพพอรทนูิตีส้ 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 พฤศจกิายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,959,223.72 7.14% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 1,959,223.72 7.14% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 96.20% 

 กองทุน BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity 4,540 26,391,491.06 96.20% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 17,141,985.36 บาท) 26,391,491.06 96.20% 
 ทรัพยสินอ่ืน 125,849.96 0.46% 

 หน้ีสินอ่ืน -1,041,816.64 -3.80% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 27,434,748.10 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 2,148,319.1515 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 12.7703 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส 
 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทยยเูอสออพพอรทนูติีส้ 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  มิ.ย.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  มิ.ย.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 พ.ย. 2564  ถึงวันท่ี 30 พ.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 142.24 0.5350 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 4.27 0.0161 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 20.07 0.0755 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี ไมมี 

ภาษีเงินได 0.11 0.0004 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 166.69 0.6270 

หมายเหต ุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  

 เทากับ 26,514,501.99 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 3.80% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = ไมมี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 กองทุนเปดทหารไทยยูเอสออพพอรทูนิต้ีส 
 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยยเูอสออพพอรทนูติีส้ 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบป 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน  2564 - 30 พฤศจิกายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

ไมมี 
 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 

 


