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สารบัญ

สารถึงผูถือหนวยลงทุน 1

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 2

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 4

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผานมาเม่ือเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 4

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีพรอมท้ังการดําเนินการแกไข 4

ขอมูลของกองทุนรวมท่ีลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึง 5

 เกินกวารอยละ 20 ของ NAV 

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 6

รายงานผูดูแลผลประโยชน 8

งบการเงิน (ไมไดตรวจสอบ) 9

ขอมูลรายละเอียดการลงทุน 11

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 12

รายงานรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุน 14

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 14

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 14



1 กองทนุเปิดทหารไทย US500 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี  2 สิงหาคม 2564 

 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน

นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังผูถือหนวย

ลงทุนทุกทาน 

 

ภาพรวมคร่ึงปแรกของเศรษฐกิจสหรัฐมีทิศทางฟนตัวอยางตอเน่ืองสะทอนจากรายงานตัวเลข GDP ไตรมาสท่ี 2 

ของป 2564  อยูท่ี 6.5 % YoY แมวาตัวเลขท่ีออกมาจะตํ่ากวา consensus แตตัวเลขท่ีออกมามีอัตราท่ีสูงกวาชวงกอนเกิดการ

แพรระบาดของ COVID-19 ในรอบบัญชีท่ีผานมาตลาดหุนสหรัฐฯแมจะเผชิญกับความผันผวนอยางตอเน่ืองแตตลาดหุน

สหรัฐฯยังสามารถปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดอยางตอเน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสามารถเติบโตไปไดตามคาดการณ 

สําหรับ sector ท่ีปรับตัวสูงสุด 3 อันดับไดแก S&P 500 STEEL INDEX +96.11%, S&P 500 HR & Employee services 

+59.71% แลพ S&P 500 Real Estate +55.85% 

 

ท้ังน้ี ในชวงวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564  ดัชนี S&P 500 ใหผลตอบแทนรอยละ 23.92 ในสกุลเงิน

บาทและใหผลตอบแทนรอยละ 16.00 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพให

ผลตอบแทนรอยละ 15.35  คาเงินบาทปรับตัวออนคาลงรอยละ 7.4 ในรอบบัญชีท่ีผานมาจาก 29.85 เปน 32.07 บาทตอ

ดอลลารสหรัฐ 

 

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 

ภาพรวมคร่ึงปแรกของเศรษฐกิจสหรัฐมีทิศทางฟนตัวอยางตอเน่ืองสะทอนจากรายงานตัวเลข GDP ไตรมาสท่ี 2 

ของป 2564  อยูท่ี 6.5 % YoY แมวาตัวเลขท่ีออกมาจะตํ่ากวา consensus แตตัวเลขท่ีออกมามีอัตราท่ีสูงกวาชวงกอนเกิดการ

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

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

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

เพ่ิมข้ึนเล็กนอย โดยเร่ิมทรงตัวหลังเพ่ิมข้ึนไปมากแลวกอนหนาน้ีและอยูเหนือระดับกอน COVID-19 ราว 20%  การใชจาย

ภาคเอกชนท่ีขยายตัวแข็งแกรงกวาท่ีคาด 11.8% จากไตรมาสท่ี 1 ของป 2564ซึ่งเปนตัวเลขเกือบสูงสุดนับต้ังแตป 2495 จาก

ผลดีของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาครัฐและการแจกจายวัคซีนท่ีรวดเร็ว อยางไรก็ดีการใชจายของผูบริโภคตองเผชิญความ

ไมแนนอนในระยะขางหนา โดยเฉพาะการใชจายในภาค บริการ ทามกลางผูติดเชื้อ COVID-19 ท่ีเรงตัวข้ึนอีกคร้ังจากการระบาด

ของสายพันธุ  Delta ซึ่งอาจสรางความกังวลใหกับผูบริโภค ขณะท่ีอัตราการฉีดวัคซีนในสหรัฐฯ ไดชะลอลงมากใน 

ระยะหลัง 

 

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 มีการปรับคาดการณอัตรา

ดอกเบ้ีย (Dot plots) ข้ึน จากการประชุมคร้ังกอนท่ีทางคณะกรรมการสงสัญญาณจะคงอัตราดอกเบ้ียท่ีระดับปจจุบัน (0-

0.25%)ไปจนถึงสิ้นป 2566 มาเปนคาดวาจะข้ึนดอกเบ้ียถึงสองคร้ังเปน 0.5-0.75% ณ สิ้นป 2566 ท้ังน้ีธนาคารกลางสหรัฐ

เร่ิมสงสัญญาณจะการลดการเขาซื้อสินทรัพยในตนป 2565 อางอึงจากผลสํารวจโดยคณะกรรมการสาขา New York ซึ่งระบุ 

Primary Dealers คาดวา Fed จะเร่ิมลดการซื้อซื้อสินทรัพยในไตรมาส 1 ป 2564 โดยจะทยอยลดการเขาซื้อสินทรัพยลงไตร

มาสละราว 3 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ และจะสิ้นสุดการเขาซื้อในสิ้นปเดียวกัน ปจจัยท่ีสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ

สหรัฐคือการการแจกจายวัคซีนไดคอนขางเร็วกอนหนาน้ี ซึ่งชวยหนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจใหเปนไปอยางรวดเร็ว อยางไรก็

ดี การแจกจายวัคซีนไดชะลอลงอยางมากในระยะหลัง โดยแมขณะน้ีประชากรสหรัฐฯ ราว 54% ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 โดส

ขอมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายนทามกลางการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ Deltaทําใหจํานวนผูติดเชื้อรายใหมและอัตราการ

เสียชีวิตในสหรัฐฯ ยังทรงตัวอยูระดับตํ่าในขณะน้ี แตยังตองติดตามอยางใกลชิดทามกลางการระบาดระลอกใหมของสายพันธุ 

Deltaท่ีแพรระบาดไดรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีท่ีอัตราการเสียชีวิดพุงข้ึนสูง อาจจะนําไปสูการกลับมาใชมาตรการ Lockdown 

เขมงวดอีกคร้ัง 

 

ในรอบบัญชีท่ีผานมาตลาดหุนสหรัฐฯแมจะเผชิญกับความผันผวนอยางตอเน่ืองแตตลาดหุนสหรัฐฯยังสามารถ

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดอยางตอเน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสามารถเติบโตไปไดตามคาดการณ สําหรับ sector ท่ี

ปรับตัวสูงสุด 3 อันดับไดแก S&P 500 STEEL INDEX +96.11%, S&P 500 HR & Employee services +59.71% แลพ S&P 

500 Real Estate +55.85% 

 

 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทย US500 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพ เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใน

กองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี S&P500 โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

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

500 โดยในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพ ใหผลตอบแทนรอยละ 15.35 (ดูรายละเอียดใน

ตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

อยางไรก็ดีจากตารางอัตราผลตอบแทนของกองทุนในชวงเวลาตางๆ ในหนาถัดไปจะแสดงใหเห็นวากองทุนมี

ผลตอบแทนท่ีแตกตางจากดัชนีอางอิง หรือท่ีเรียกวามี Tracking Error อยูเสมอ ท้ังน้ีเปนผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ  

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเน่ืองจากกองทุนเปดทหารไทย 

US500Equity Index เพ่ือการเลี้ยงชีพ เปนกองทุนท่ีลงทุนภายนอกประเทศทําใหผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนไดรับผลกระทบจาก

อัตราแลกเปลี่ยนท่ีเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือถาเงินบาทมีการแข็งคาข้ึน อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีนอยกวาเม่ือเทียบกับผลตอบแทนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และในทางกลับกันถาคาเงินบาทมีการออนคาลง อัตรา

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงข้ึน อยางไรก็ตาม กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุน 

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

มีอัตราผลตอบแทนท่ีแตกตางกับดัชนีอางอิงอยูบางในชวงปท่ีตลาดหุนมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงรุนแรง จากคาใชจายตาง ๆ ไดแก 

ภาษีเงินปนผลท่ีไดรับ และคาใชจายในการบริหารรวมท้ังกองทุนไดนําเงินปนผลท่ีไดรับไปลงทุนตอเน่ือง แตในระยะยาวแลว

กองทุนจะใหผลตอบแทนท่ีคอนขางใกลเคียงกับดัชนีโดยในรอบบัญชีท่ีผานมากองทุนไดรับเงินปนผลท้ังสิ้น 5,126,532.41 บาท 

3. การท่ีกองทุนมีการคงเงินบางสวนไวในกองทุนเพ่ือใชในการรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ทําใหกองทุนไมสามารถนํา

เงินท้ังหมดลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได สงผลใหเกิดความแตกตางข้ึนในอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับ ซึ่ง

โดยท่ัวไปปจจัยน้ีจะมีสัดสวนคอนขางนอยยกเวนแตรอบบัญชีท่ีดัชนีมีการปรับตัวข้ึนหรือลงแรง 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย US500 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1  มกราคม 2564 ถงึ 30 มถินุายน 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 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�08/03/2021

�L��t��lo��� ��$��443.02�

�Tot�l�A���t��(m�l)� ��$��296,843.51�

�Tot�l�A���t��D�t�� �08/03/2021�

�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

2017 1.75 3.98 0.12 0.97 1.39 0.67 2.07 0.27 2.04 2.32 3.12 1.21

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  �  �  �  �  � 
 
� �

 
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�08/03/2021�
�u���ncy:�U�D�
 
�P��fo�m�nc�

� �Fund� �B�nc�.�

�M��n�R�tu�n�1Y�W��kly� �37.96� �37.99�

�Tot�l�R�tu�n�3M� �5.84� �5.88�

�Tot�l�R�tu�n�6M� �16.32� �16.32�

�Tot�l�R�tu�n�1Y� �36.27� �36.33�

�Tot�l�R�tu�n�Ytd� �18.75� �18.74�

�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�

�P��f�2014� �13.56� �13.69�

�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� �10.79� �10.79�

���m�v����nc��1Y�W��kly�Ann� �15.73� �16.07�

��t�nd��d�D�v�1Y�W��kly�Ann� �15.25� �15.27�

�M�x�D��wdown�1Y� � 9.46� � 9.52�

�M�x�Inc������1Y� �38.30� �38.38�

�Ku�to����1Y�W��kly� �1.40� �1.49�

��k�wn����1Y�W��kly� �0.07� �0.09�

 � �

 
�R��k/R�tu�n

� �v��B�nc�.

�Exc����R�tu�n�1Y�W��kly�Ann� � 0.03�

�Info�m�t�on�R�t�o�1Y�W��kly� � 0.08�

�J�n��n�Alp���1Y�W��kly� �0.00�

�Mod�gl��n��R�p�1Y�W��kly� �0.00�

�����p��R�t�o�1Y�W��kly� �2.48�

��o�t�no�R�t�o�1Y�W��kly� �1.36�

�T��yno��M���u���1Y�W��kly� �0.38�

 � �

 

 
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�08/03/2021�
�u���ncy:�U�D�

�T��ck�ng

� �v��B�nc�.

�Alp���1Y�W��kly� �0.00�

�B�t��1Y�W��kly� �1.00�

��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� �0.36�

 � �

 
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�08/03/2021

 
�A���t�Alloc�t�on

��o�po��t�� �0.002�%�

�Equ�ty� �99.853�%�

�Gov��nm�nt� �0.035�%�

�Mon�y�M��k�t� �0.11�%�

 ����of�07/30/2021

 
���cto��Alloc�t�on

�B���c�M�t����l�� �2.117�%�

��ommun�c�t�on�� �16.261�%�

��on�um��,��ycl�c�l� �9.454�%�

��on�um��,�Non cycl�c�l� �20.328�%�

�En��gy� �2.616�%�

�F�n�nc��l� �14.981�%�

�Gov��nm�nt� �0.035�%�

�Indu�t���l� �8.102�%�

�T�c�nology� �23.514�%�

�Ut�l�t���� �2.483�%�

 ����of�07/30/2021

 
�G�o�Alloc�t�on

�B��mud�� �0.027�%�

���n�d�� �0.001�%�

�I��l�nd� �1.32�%�

�N�t���l�nd�� �0.153�%�

��w�tz��l�nd� �0.399�%�

�Un�t�d�K�ngdom� �0.697�%�

�Un�t�d��t�t��� �97.294�%�

 ����of�07/30/2021

 
�Po�tfol�o��t�t��t�c� ����of�07/30/2021

�%�Of�Top�T�n�Hold�ng�� �27.63��Avg�P��c�/E��n�ng�� �30.73�

�Fund�Tu�nov��� �11.00��Avg�P��c�/�����Flow� �20.76�

�M�d��n�Mkt���p�(M)� �194,639.33��Avg�P��c�/��l��� �3.13�

�Avg�M��k�t���p�(m�l)� �571,699.00��Avg�P��c�/Book�R�t�o� �4.76�

�Avg�Dvd�Y��ld� �1.34��� ��

 
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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6 กองทนุเปิดทหารไทย US500 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 ม.ิย. 

64 

30 ธ.ค. 

63 

30 ม.ิย. 

63 

30 ธ.ค. 

62 

28 ม.ิย. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 23.9232 20.0492 20.9638 19.287 16.5595 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 27.5960 23.9232 20.0492 20.9638 19.287 

กองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพ +15.35% +19.32% -4.36% +8.69% +35.77% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +23.92% +17.99% -0.00% +8.21% +27.00% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +16.00% +21.37% -2.79% +10.59% +43.09% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 722 518 540 416 353 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 911 722 518 540 416 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 813 592 497 444 394 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +80 +92 +12 +76 +7 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.11% 0.11% 0.13% 0.06% 0.05% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 กองทนุเปิดทหารไทย US500 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย US500 เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564  

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (31 มี.ค. 64) (30 ธ.ค. 63) (30 มิ.ย. 63) (29 มิ.ย. 61) (6 ก.พ. 56) 

กองทุนเปดทหารไทย US500 เพ่ือการเลี้ยงชีพ +8.13% +15.35% +37.64% +14.81% +12.83% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +11.18% +23.92% +46.22% +17.36% +16.55% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +8.55% +16.00% +40.79% +18.64% +15.53% 

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)  

 ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต   
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กองทุนเปดทหารไทย US500  เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

งบแสดงฐานะการเงิน  (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 562,764,832.92  บาท) 902,090,800.72 

เงินฝากธนาคาร 29,919,970.67 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 849.29 

 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 1,375,510.24 

รวมสินทรัพย 933,387,130.92 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 19,764,254.76 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption) 682,360.38 

 จากการรอจัดสรรหนวย (Pending) 452,750.00 

คาใชจายคางจาย 1,285,083.71 

หน้ีสินอ่ืน 74,230.66 

รวมหน้ีสิน 22,258,679.51 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ 911,128,451.41 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 329,757,035.91 

บัญชีปรับสมดุล 255,398,112.93 

กําไรสุทธิ 325,973,302.57 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 27.5960 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564  
 33,016,661.6212 หนวย) 911,128,451.41 
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กองทุนเปดทหารไทย US500  เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย  335,927.51  

 รายไดเงินปนผล  5,126,532.41  

 รวมรายได  5,462,459.92  

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ  6,475,297.64  

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  151,090.24  

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  647,529.84  

 คาใชจายอ่ืน  774,908.62  

 รวมคาใชจาย  8,048,826.34  

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (2,586,366.42) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 163,020,178.31  

 กําไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ียังไมเกิดข้ึน 99,973.86  

 กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (49,212,518.58) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 113,907,633.59  

  

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน 111,321,267.17  
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กองทนุเปดทหารไทย US500 เพือ่การเลีย้งชพี 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 29,920,819.96 3.28% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 29,920,819.96 3.28% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 
 หนวยลงทุนตางประเทศ 99.01% 

 กองทุน IShares Core S&P 500 ETF 65,428 902,090,800.72 99.01% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 562,764,832.92 บาท) 902,090,800.72 99.01% 

 ทรัพยสินอ่ืน -18,388,744.52 -2.02% 

 หน้ีสินอ่ืน -2,494,424.75 -0.27% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 911,128,451.41 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 33,016,661.62 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 27.5960 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย US500 เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564  สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2563  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2563 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2563  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 6,475.30 0.7981 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 151.09 0.0186 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 647.53 0.0798 

คาธรรมเนียมสอบบัญช ี 0.00 0.0000 

คาภาษีเงินปนผลรับ 774.91 0.0955 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 8,048.83 0.9920 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  

 เทากับ 813,610,488.25 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.00% (6,764.53 บาท) 
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ตารางแสดงคาหนายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 2564  ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวน 

คานายหนาแตละรายตอ

คานายหนาท้ังหมด 

1 Citigroup Inc. 4,462.47 65.97 

2 J.P. Morgan Securities LLC 1,800.78 26.62 

3 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 501.28 7.41 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 6,764.53 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย US500 เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 มถินุายน 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 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


