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1 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

วันท่ี  5 กรกฎาคม 2562 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 
2561 ถึง 30 เมษายน 2562 ของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี มายงัทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในป 2562 เศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตไดแข็งแกรงตอเน่ืองจากปท่ีแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการจางงานท่ีแข็งแกรง
จากอัตราการวางงานท่ีตํ่าท่ีสุดในรอบเกือบ 50 ป ภาคการใชจายภาคครัวเรือนก็ยังคงเติบโตไดตอเน่ืองจากปท่ีแลว แตอยางไร
ก็ตาม ความเชื่อม่ันในภาคธุรกิจเร่ิมชะลอตัวลงจากปจจัยความเสี่ยงภายนอกประเทศ ซึ่งมีผลมาจากสงครามการคาซึ่งสหรัฐ
ไดเก็บภาษีนําเขาจากประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะจีน จึงสงผลตอการคาโลกในอนาคตท่ีอาจจะมีความเสี่ยง และอาจสงผลลบตอ
แนวโนมเศรษฐกิจในระยะถัดไปของท้ังสหรัฐและท่ัวโลก ทางดานอัตราเงินเฟอท่ีไมรวมอาหารและพลังงาน ซึ่งเปนเปาหมายหลัก
ของเฟดยังคงอยูในระดับตํ่ากวาเปาหมายท่ี 2% อยางตอเน่ือง  ถึงแมวาเศรษฐกิจยังคงปรับตัวไดดีแตแนวโนมขางหนายังคงมี
ความผันผวนและเปราะบาง สงผลใหเฟดปรับประมาณการอัตราดอกเบ้ียนโยบายลง จากท่ีปลายปท่ีแลวมองวาปน้ียังคง
สามารถปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียไดตอ เปนไมสามารถข้ึนดอกเบ้ียอีกในปน้ี ซึ่งเปนการยุติการข้ึนดอกเบ้ียในรอบน้ีไวท่ี 2.25 – 
2.50% โดยเฟดยังคงตองการติดตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ และการจางงานอยางใกลชิดเพ่ือตัดสินใจในการ
ปรับอัตราดอกเบ้ียนโยบายตอไปในอนาคต แตอยางไรก็ตามตลาดยังคงมองวาเฟดนาจะปรับลดดอกเบ้ียนโยบายลงไดถึง 2-3 
คร้ังในปน้ีเน่ืองจากความกังวลวาจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

เศรษฐกิจไทยในปน้ีขยายตัวไดลดลง โดยเฉพาะการสงออกสินคาท่ีชะลอตัวอยางมีนัยสําคัญ ตามเศรษฐกิจโลกท่ี
ชะลอตัวลงเน่ืองจากสงครามการคาท่ีขยายผลกระทบเปนวงกวางมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสไปยังจีน 
หดตัวลงอยางหนัก และการนําเขาก็ยังคงหดตัวลงเชนกัน จากการลดการนําเขาสินคาเพ่ือการผลิตไปสงออก เชนเดียวกับภาค
การทองเท่ียวท่ีจํานวนนักทองเท่ียวเร่ิมลดลง โดยเฉพาะนักทองเท่ียวจากประเทศจีน เน่ืองมาจากเศรษฐกิจโลกเร่ิมหดตัวและ
คาเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึนมากเปนอันดับตน ๆ ในภูมิภาค ทางดานการบริโภคในประเทศขยายตัวดีข้ึนจากรายไดภาคการเกษตรท่ี
สูงข้ึนตามราคาสินคาเกษตร ทางดานการใชจายภาครัฐปรับตัวดีข้ึนเชนกันจากการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ เชน 
สนามบินและรถไฟฟา แตการลงทุนของเอกชนหดตัวลงอยางชัดเจนเน่ืองจากความลาชาของการจัดต้ังรัฐบาล สงผลใหเอกชน
ชะลอการลงทุนเพ่ือรอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม ทางดานเงินเฟอไทยในเดือนมิถุนายน ชะลอตัวลงมาอยูท่ี 0.87% และยังคง
มาจากราคาพลังงาน และอาหารสดเปนหลัก โดยลาสุดธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับประมาณการ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของท้ังปลงจาก 4% มาอยูท่ี 3.7% และยังคงมีโอกาสปรับตัวลงตอเน่ืองจากท้ังปจจัยเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
โดยรวมแลวอัตราเพ่ิมของผลผลิตภายในประเทศ (GDP) ของไทยในไตรมาส 1 ป 2561 เติบโตไดเพียง 2.8%ซึ่งลดลงจาก 
ไตรมาสท่ีแลวท่ี 3.7% 

สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายอยูท่ีระดับ 1.75% โดย 
คณะกรรมการมีมุมมองวาเศรษฐกิจไทยเติบโตไดตํ่ากวาท่ีคาดการณไว เงินเฟอยังคงอยูในกรอบลางท่ี 1% และ สภาพตลาด
การเงินยังคงเอ้ือตอการเติบโตของเศรษฐกิจ และยังคงมีปจจัยเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในตางประเทศ โดยเฉพาะจาก
สงครามการคา แตอยางไรก็ตาม กนง.ก็ยังคงติดตามเร่ืองเสถียรภาพระบบการเงิน, พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนใน
ภาวะอัตราดอกเบ้ียท่ีต]า ซึ่งอาจนําไปสูการประเมินความเสี่ยงตํ่ากวาท่ีควร 

 



2 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี ยังคงเนนถือตราสารตลาดเงินและตราสารหน้ีจนครบอายุ กองทุนเนน
ลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความม่ันคงสงู เพ่ือบริหารความเสี่ยงในดานความสามารถในการชําระหน้ี 
(Credit Risk) และความเสี่ยงทางดานตลาด (Market Risk) ทําใหในรอบ 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทยธนบดีมีความผัน
ผวนของผลตอบแทนในระดับตํ่าและมีผลการดําเนินงานอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



3 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการกองทนุเปดทหารไทยธนบด ี

ภาวะเศรษฐกิจ 

ในป 2562 เศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตไดแข็งแกรงตอเน่ืองจากปท่ีแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการจางงานท่ีแข็งแกรง
จากอัตราการวางงานท่ีตํ่าท่ีสุดในรอบเกือบ 50 ป ภาคการใชจายภาคครัวเรือนก็ยังคงเติบโตไดตอเน่ืองจากปท่ีแลว แตอยางไรก็
ตามความเชื่อม่ันในภาคธุรกิจเร่ิมชะลอตัวลงจากปจจยัความเสีย่งภายนอกประเทศ ซึ่งมีผลมาจากสงครามการคาซึ่งสหรัฐได 
เก็บภาษีนําเขาจากประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะจีน จึงสงผลตอการคาโลกในอนาคตท่ีอาจจะมีความเสี่ยง และอาจสงผลลบตอ
แนวโนมเศรษฐกิจในระยะถัดไปของท้ังสหรัฐและท่ัวโลก ทางดานอัตราเงินเฟอท่ีไมรวมอาหาร และ พลังงาน ซึ่งเปนเปาหมายหลัก
ของเฟดยังคงอยูในระดับตํ่ากวาเปาหมายท่ี 2% อยางตอเน่ือง ถึงแมวาเศรษฐกิจยังคงปรับตัวไดดีแตแนวโนมขางหนายังคงมี
ความผันผวนและเปราะบาง สงผลใหเฟดปรับประมาณการอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงจากท่ีปลายปท่ีแลวมองวาปน้ียังคง
สามารถปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียไดตอ เปนไมสามารถข้ึนดอกเบ้ียอีกในปน้ี ซึ่งเปนการยุติการข้ึนดอกเบ้ียในรอบน้ีไวท่ี 2.25 – 
2.50% โดยเฟดยังคงตองการติดตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ และการจางงานอยางใกลชิดเพ่ือตัดสินใจในการ
ปรับอัตราดอกเบ้ียนโยบายตอไปในอนาคต แตอยางไรก็ตามตลาดยังคงมองวาเฟดนาจะปรับลดดอกเบ้ียนโยบายลงไดถึง 2-3 
คร้ัง ในปน้ีเน่ืองจากความกังวลวาจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

ในป 2562 เศรษฐกิจท่ัวโลกโดยรวมปรับตัวแยลงจากในชวงปท่ีแลว ซึ่งเร่ิมมีการชะลอตัวลงเน่ืองจากมีปญหาเร่ือง
สงครามการคาเขามาทําใหการคาโลกในชวงต้ังแตคร่ึงหลังของปท่ีแลวเติบโตไมดีนัก โดยอัตราเพ่ิมของผลผลิตภายในประเทศ 
(GDP) ของประเทศตาง ๆ ในไตรมาส 1 ป 2562 เปนดังน้ี สหรัฐฯเติบโตรอยละ 3.1 ตอป สหภาพยุโรปเติบโตรอยละ 0.4 ไตรมาส
ตอไตรมาส จีนเติบโตรอยละ 1.6 ไตรมาสตอไตรมาส ญ่ีปุนเติบโตรอยละ 0.6 ไตรมาสตอไตรมาส ในขณะท่ีอัตราเงินเฟอของกลุม
ประเทศพัฒนาแลวยังคงคอนขางตํ่าซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินนโยบายทางการเงินของประเทศตาง ๆ ในอนาคต 

เศรษฐกิจไทยในปน้ีขยายตัวไดลดลง โดยเฉพาะการสงออกสินคาท่ีชะลอตัวอยางมีนัยสําคัญ ตามเศรษฐกิจโลกท่ี
ชะลอตัวลงเน่ืองจากสงครามการคาท่ีขยายผลกระทบเปนวงกวางมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสไปยังจีน 
หดตัวลงอยางหนัก และการนําเขาก็ยังคงหดตัวลงเชนกัน จากการลดการนําเขาสินคาเพ่ือการผลิตไปสงออก เชนเดียวกับภาค
การทองเท่ียวท่ีจํานวนนักทองเท่ียวเร่ิมลดลง โดยเฉพาะนักทองเท่ียวจากประเทศจีนเน่ืองมาจากเศรษฐกิจโลกเร่ิมหดตัวและ
คาเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึนมากเปนอันดับตนๆในภูมิภาค ทางดานการบริโภคในประเทศขยายตัวดีข้ึนจากรายไดภาคการเกษตรท่ี
สูงข้ึนตามราคาสินคาเกษตร ทางดานการใชจายภาครัฐปรับตัวดีข้ึนเชนกันจากการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ เชน 
สนามบินและรถไฟฟา แตการลงทุนของเอกชนหดตัวลงอยางชัดเจนเน่ืองจากความลาชาของการจัดต้ังรัฐบาล สงผลใหเอกชน
ชะลอการลงทุนเพ่ือรอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม ทางดานเงินเฟอไทยในเดือนมิถุนายนชะลอตัวลงมาอยูท่ี 0.87% และยังคง
มาจากราคาพลังงานและอาหารสดเปนหลัก โดยลาสุดธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับประมาณการ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของท้ังปลงจาก 4% มาอยูท่ี 3.7% และยังคงมีโอกาสปรับตัวลงตอเน่ืองจากท้ังปจจัยเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
โดยรวมแลวอัตราเพ่ิมของผลผลิตภายในประเทศ (GDP) ของไทยในไตรมาส 1 ป 2561 เติบโตไดเพียง 2.8%ซึ่งลดลงจาก 
ไตรมาสท่ีแลวท่ี 3.7% 

 

ตลาดตราสารหน้ี 

ถึงแมวา กนง. จะมีมติคงอัตราดอกเบ้ียไวท่ีรอยละ 1.75 ตอปอยางตอเน่ืองแตตัวเลขเศรษฐกิจไทยเร่ิมท่ีจะชะลอตัวลง 
โดยเฉพาะผลกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟอยังคงอยูในระดับตํ่า จึงทําใหเศรษฐกิจไทยยังคงมี
ความผันผวน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 เทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม 2561 อัตรา
ผลตอบแทนในชวงอายุ 1 เดือนถึง 1 ป มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอย แตในชวงอายุต้ังแต 3 ป เปนตนไปมีการปรับตัวลดลงอยาง
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ตอเน่ือง ประมาณรอยละ 0.20 ถึง 0.35 โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยชวงอายุ 10 ป ณ สิ้นเดือนมิถุนายนอยูท่ีรอยละ 
2.11 ในขณะท่ีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนโดยรวมปรับลดลงตลอดทุกชวงอายุ 0 – 10 ป 
รอยละ 0.30 ถึง 0.70 ซึ่งในชวงอายุ 10 ปมีการปรับลดลงมากกวาในชวงอายุ 2 ป ทําใหความชันของเสนอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงและมีความกังวลจากการท่ีผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปลดลงตํ่ากวาอายุ 2 ป ทําให
ตลาดเกิดความกังวลวาจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวมสาํหรบัป 
ตั้งแตวนัที ่1 พฤษภาคม 2561 ถงึ 30 เมษายน 2562  

จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี ท่ีเนนลงทุนในตราสารหน้ีอายุประมาณ 3 เดือน ทําใหตราสาร
หน้ีสวนใหญไมไดรับผลกระทบจากการตีราคาตามมูลคาตลาด (Mark-to-Market) อยางไรก็ตาม ยังมีตราสารหน้ีบางตัวท่ี
ตองตีราคาตามราคาตลาดจึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนเล็กนอยในบางวนั นอกจากน้ันทางกองทุนได
ปรับเพ่ิมสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูงเพ่ือรองรับการไถถอนหนวยลงทุน เพ่ือใหเหมาะสมกับกองทุนเปดท่ีใหผูลงทุนสามารถซื้อ
ขายหนวยลงทุนไดทุกวัน รวมท้ังใหเหมาะสมกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

กองทุนมีเงินฝากธนาคารลดลงจากรอบบัญชีกอนหนา โดย ณ สิ้นงวด มียอดลดลงเปน 9.18 ลานบาท ตามขนาดของ
มูลคาสินทรัพยสุทธิกองทุนท่ีลดลง โดยกลุมการลงทุนท่ีลงทุนสูง คือ พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคาร
พาณิชย ทําใหรายไดของกองทุนสมํ่าเสมอตลอดมา 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ
เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทยธนบด ี
 
วตัถปุระสงคของโครงการ 
ใหความม่ันคงในการดํารงเงินตน สรางผลตอบแทนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางสมํ่าเสมอ  และมีสภาพคลองสงู 
 
ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารหน้ี 
 
ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 
- กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
 ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ในประเทศ 
 
ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ 
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : 
 
นโยบายการกูยมื (ถาม)ี :  
 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 
 
การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 
 
กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชีว้ัด (active management) 
 
ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแกธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วดัไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
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รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  
จะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีภาคสถาบันการเงิน และตราสารหน้ีภาคเอกชนชัน้ดี ในประเทศ กองทุนจะเนน
ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไดรับการจัดอันดับ และ/หรือผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน มีอันดับความ
นาเชื่อถือระยะสั้นอันดับแรก ในระดับ National Scale และ/หรือ มีอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นสองอันดับแรกในระดับ 
International Scale และในกรณีท่ีไมมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น (หรือ
สวนของตราสารหน้ีระยะยาวท่ีอายุไมเกิน 397 วัน) ท่ีไดรับการจัดอันดับ และ/หรือผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผู
ค]าประกัน มีอันดับความนาเชื่อถือระยะยาวสามอันดับแรก ท้ังน้ี กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ี ธุรกรรมทางการเงิน และ/หรือเงิน
ฝากท่ีมีกาหนดการชําระคืนเม่ือทวงถาม หรือมีอายุสัญญา หรือจะครบกําหนดชําระคืนไมเกิน 397วนั นับแตวันท่ีลงทุนหรือเขา
ทําสัญญา ภายใตหลักเกณฑท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
กองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)ไดโดยเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
 
นอกจากน้ี กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives)โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง (Hedging)ดาน
ราคาตราสาร และ/หรืออัตราดอกเบ้ีย เทาน้ัน แตจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 
(Structured Notes) 
 
ท้ังน้ี กองทุนจะพยายามใหอายุถัวเฉลีย่แบบถวงนํ้าหนัก (portfolio duration) ของตราสาร ธุรกรรมทางการเงิน (รวมเงินฝาก)
ท่ีกองทุนลงทุน ไมเกิน 92 วัน โดยประมาณ โดยจะคํานึงถึงความม่ันคงและผลตอบแทนของตราสารเปนสําคัญ 
ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสนิของกองทุนน้ีมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนัก ณ ขณะใด
ขณะหน่ึงเกิน 3 เดือนติดตอกันเปนระยะเวลา 5 วันทําการไมวาจะเกิดจากการลงทุนเพ่ิมหรือไมก็ตาม บริษัทจะดําเนินการให
เปนไปตามท่ีประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
30 เม.ย. 

62 
30 เม.ย. 

61 
28 เม.ย. 

60 
29 เม.ย. 

59 
30 เม.ย. 

58 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 21.5431 21.3553 21.1302 20.8817 20.5140 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 21.7657 21.5431 21.3553 21.1302 20.8817 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป +1.03% +0.87% +1.07% +1.19% +1.79% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป +0.93% +0.93% +0.94% +0.94% +1.09% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 5,103 5,800 6,186 8,061 8,512 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 3,957 5,103 5,800 6,186 8,061 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 4,622 5,643 6,007 6,914 9,379 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -1,193 -747 -4,490 -1,958 -595 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.43% 0.67% 0.61% 0.62% 0.85% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทยธนบด ีณ วนัที ่30 เมษายน 2562   

 
ยอนหลัง 3 เดือน ยอนหลัง 6 เดือน ยอนหลัง 1 ป ยอนหลัง 3 ป ต้ังแตจัดต้ังกองทุน 

รอยละตอป 31 ม.ค. 62 31 ต.ค. 61 30 เม.ย. 61 29 เม.ย. 59 15 พ.ค. 40 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี +0.30% +0.58% +1.03% +0.99% +3.60% 

เกณฑมาตรฐาน ** +0.23% +0.46% +0.93% +0.93% +1.70% 
**อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉล่ียของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแกธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
 (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) การลงทุนในกองทุนเปดทหารไทยธนบดี ไมใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน 
 โดยผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนจากกองทุนเปดทหารไทยธนบดีครบเต็มจํานวนได 

 

     

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี (“กองทุน”) ซึ ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด 

และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 ผลการ

ดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

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 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล 
การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง
ไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 6 มิถุนายน 2562 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

งบดุล

ณ วันที่  30 เมษายน 25 62

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 3,972,403,788.41 บาท

ในป 2562 และ 5,082,468,450.92 บาท ในป 2561) 3, 7, 8 3,972,509,924.78 5,082,463,508.03 

เงินฝากธนาคาร 5 9,185,096.09 57,505,486.30 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 7,921,698.87 11,387,591.92 

จากการขายเงินลงทุน 1,994,062.88 - 

จากการขายหนวยลงทุน 7,008,441.18 28,433,288.00 

รวมสินทรัพย 3,998,619,223.80 5,179,789,874.25 

หนี้สิน

เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 40,166,762.40 74,870,081.30 

คาใชจายคางจาย 7 1,276,011.61 1,639,388.14 

หนี้สินอื่น 75,067.98 96,534.54 

รวมหนี้สิน 41,517,841.99 76,606,003.98 

สินทรัพยสุทธิ 3,957,101,381.81 5,103,183,870.27 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,818,038,866.44 2,368,818,554.16 

กําไร(ขาดทุน)สะสม 

บัญชปีรับสมดลุ (10,570,559,616.41) (9,928,419,669.45) 

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 12,709,622,131.78 12,662,784,985.56 

สินทรัพยสุทธิ 3,957,101,381.81 5,103,183,870.27 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 21.7657 21.5431 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 181,803,886.6431 236,881,855.4153 

บาท



14 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

งบกําไรขาดทุน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 25 62

หมายเหตุ 2562 2561

รายไดจากการลงทุน 3

รายไดดอกเบ้ีย 64,911,313.07 71,797,868.81 

รวมรายได 64,911,313.07 71,797,868.81 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 6, 7 13,866,908.16 16,929,667.05 

คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน 6 1,236,465.96 1,509,561.88 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 6, 7 3,466,727.17 4,232,416.75 

คาใชจายอ่ืน - 250.00 

รวมคาใชจาย 18,570,101.29 22,671,895.68 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 46,341,211.78 49,125,973.13 

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 384,855.18 143,372.34 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 111,079.26 14,935.11 

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 495,934.44 158,307.45 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 46,837,146.22 49,284,280.58 

บาท



15 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 25 62

2562 2561

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป

รายไดสุทธิจากการลงทุน 46,341,211.78 49,125,973.13 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 384,855.18 143,372.34 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 111,079.26 14,935.11 

การเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 46,837,146.22 49,284,280.58 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 3,692,127,619.44 8,609,250,174.94 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (4,885,047,254.12) (9,355,998,802.39) 

การลดลงสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (1,192,919,634.68) (746,748,627.45) 

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (1,146,082,488.46) (697,464,346.87) 

สินทรัพยสุทธิตนป 5,103,183,870.27 5,800,648,217.14 

สินทรัพยสุทธิปลายป 3,957,101,381.81 5,103,183,870.27 

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 236,881,855.4153 271,611,658.0560 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 170,692,837.8639 401,676,473.8378 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (225,770,806.6361) (436,406,276.4785) 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 181,803,886.6431 236,881,855.4153 

บาท

หนวย



16 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

งบกระแสเงินสด

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 25 62

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 46,837,146.22 49,284,280.58 

ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

การซือ้เงินลงทุน (22,277,193,223.11) (32,025,174,784.04) 

การขายเงินลงทุน 23,431,045,738.58 32,441,245,740.91 

สวนตํ่ามูลคาตราสารหน้ีตัดบัญชี (43,402,997.78) (49,878,314.89) 

การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 3,465,893.05 (5,923,828.42) 

การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (1,994,062.88) - 

การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน 21,424,846.82 (26,505,066.46) 

การลดลงในเจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน (34,703,318.90) (115,029,782.30) 

การลดลงในคาใชจายคางจาย (363,376.53) (232,904.10) 

การลดลงในหน้ีสินอ่ืน (21,466.56) (12,220.16) 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (384,855.18) (143,372.34) 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (111,079.26) (14,935.11) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,144,599,244.47 267,614,813.67 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 3,692,127,619.44 8,609,250,174.94 

การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในระหวางป (4,885,047,254.12) (9,355,998,802.39) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,192,919,634.68) (746,748,627.45) 

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (48,320,390.21) (479,133,813.78) 

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 57,505,486.30 536,639,300.08 

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 9,185,096.09 57,505,486.30 

บาท



17 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 เมษายน 25 62

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบ้ีย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท) (บาท)

เงินฝากประจํา

ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 10/06/62 1.65 80,000,000.00 80,000,000.00 2.01

ธนาคารอาคารสงเคราะห 20/04/63 1.90 200,000,000.00 200,000,000.00 5.04

รวมเงินฝากประจํา 280,000,000.00 7.05

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส  จํากัด (มหาชน) 02/05/62 200,000,000.00 199,988,960.26 5.03

รวมตั๋วแลกเงิน 199,988,960.26 5 .03

พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย - BOT198A 28/08/62 1.49 150,000,000.00 149,876,986.50 3.77

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19502A 02/05/62 15,000,000.00 14,999,317.84 0.38

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19502B 02/05/62 178,000,000.00 177,991,925.97 4.48

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19509B 09/05/62 124,000,000.00 123,955,579.75 3.12

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19516A 16/05/62 15,000,000.00 14,990,081.90 0.38

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19516B 16/05/62 90,000,000.00 89,939,290.98 2.26

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19523A 23/05/62 22,000,000.00 21,978,059.57 0.55

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19523B 23/05/62 135,000,000.00 134,866,023.52 3.40

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19530A 30/05/62 15,000,000.00 14,980,420.80 0.38

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19530B 30/05/62 172,000,000.00 171,774,239.73 4.32

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19606C 06/06/62 50,000,000.00 49,918,762.34 1.26

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19613B 13/06/62 250,000,000.00 249,517,917.71 6.28

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19620B 20/06/62 343,000,000.00 342,210,104.07 8.62

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19627B 27/06/62 254,000,000.00 253,328,334.08 6.38

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19704A 04/07/62 40,000,000.00 39,881,121.48 1.00

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19704B 04/07/62 275,000,000.00 274,192,297.10 6.90

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19711B 11/07/62 300,000,000.00 299,054,700.38 7.53

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19718B 18/07/62 60,000,000.00 59,787,908.54 1.51

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19829A 29/08/62 100,000,000.00 99,429,573.90 2.50

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB19O10A 10/10/62 20,000,000.00 19,845,417.79 0.50

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

- GGLB197A 27/07/62 1.66 90,000,000.00 89,988,651.34 2.27

รวมพันธบัตร 2,692,5 06,715 .29 67.79



18 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)

ณ วันที่  30 เมษายน 25 62

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท) (บาท)

หุ นกู

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 12/06/62 1.91 100,000,000.00 100,005,443.78 2.52

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 24/06/62 2.22 180,000,000.00 180,120,129.35 4.53

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 02/08/62 4.54 72,000,000.00 72,517,820.40 1.83

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) 20/07/62 2.03 127,000,000.00 127,077,847.63 3.20

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 24/06/62 1.96 180,000,000.00 180,072,136.80 4.53

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 15/05/62 5.10 35,000,000.00 35,051,958.22 0.88

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 09/05/62 1.75 80,000,000.00 80,005,800.80 2.01

บริษัท โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 22/08/62 3.85 25,000,000.00 25,163,112.25 0.63

รวมหุ นกู 800,014,249.23 20.13

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,972,403,788.41 บาท) 3,972,5 09,924.78 100.00



19 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 25 61

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วนัครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท) (บาท)

เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห 19/04/62 1.50 250,000,000.00 250,000,000.00 4.92

ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 08/06/61 1.60 150,000,000.00 150,000,000.00 2.95

รวมเงินฝากประจํา 400,000,000.00 7.87

พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18503A 03/05/61 111,000,000.00 110,993,239.04 2.18

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18503B 03/05/61 273,000,000.00 272,983,466.91 5.37

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18510B 10/05/61 390,000,000.00 389,891,130.39 7.67

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18517A 17/05/61 30,000,000.00 29,986,198.13 0.59

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18517B 17/05/61 310,000,000.00 309,843,804.77 6.10

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18524A 24/05/61 346,000,000.00 345,772,581.95 6.80

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18531A 31/05/61 76,000,000.00 75,933,445.98 1.49

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18531B 31/05/61 270,000,000.00 269,763,199.65 5.31

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18607A 07/06/61 45,000,000.00 44,950,155.95 0.88

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18607C 07/06/61 200,000,000.00 199,783,303.53 3.93

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18614A 14/06/61 74,000,000.00 73,906,572.87 1.45

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18614B 14/06/61 226,000,000.00 225,717,018.88 4.44

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18621A 21/06/61 10,000,000.00 9,984,653.72 0.20

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18621B 21/06/61 208,000,000.00 207,692,387.66 4.09

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18628B 28/06/61 250,000,000.00 249,583,571.52 4.91

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18705B 05/07/61 280,000,000.00 279,483,625.29 5.50

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18712B 12/07/61 200,000,000.00 199,572,073.73 3.93

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18719B 19/07/61 200,000,000.00 199,514,196.60 3.92

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18726B 26/07/61 300,000,000.00 299,137,304.41 5.88

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB18802A 02/08/61 35,000,000.00 34,887,109.14 0.69

รวมพันธบัตร 3,829,379,040.12 75 .33



20 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ )

ณ วันที่  30 เมษายน 25 61

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบ้ีย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท) (บาท)

หุ นกู

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 18/07/61 1.42 250,000,000.00 249,999,422.03 4.92

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 09/05/61 3.93 175,000,000.00 175,129,593.26 3.45

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 24/06/61 1.89 212,000,000.00 212,210,036.88 4.18

บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 05/06/61 6.34 137,000,000.00 137,673,154.98 2.71

บริษัท เมอร เซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด 28/05/61 2.36 78,000,000.00 78,072,260.76 1.54

รวมหุ นกู 85 3,084,467.91 16.80

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5 ,082,468,45 0.92 บาท) 5 ,082,463,5 08.03 100.00
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ข อมูลทางการเงินท่ีสํา คัญ

สํา หรับปส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 25 62

2562 2561 2560 2559 2558 2557

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 21.5431 21.3564 21.1308 20.8817 20.5140 20.0702 

รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายไดจากการลงทุนสุทธิ * 0.2166 0.1868 0.2246 0.2505 0.3647 0.4240 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** 0.0047 (0.0001) 0.0005 (0.0051) 0.0006 (0.0010)

รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** 0.0013 - 0.0005 0.0037 0.0024 0.0208 

รายไดจากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.2226 0.1867 0.2256 0.2491 0.3677 0.4438 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 21.7657 21.5431 21.3564 21.1308 20.8817 20.5140 

อัตราสวนของกําไรสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉล่ียระหวางป (%) 1.01 0.87 1.06 1.19 1.78 2.19

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมท่ีสําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท) 3,957,101 5,103,184 5,800,648 6,185,974 8,061,327 8,512,199 

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41

ถัวเฉล่ียระหวางป (%)

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉล่ียระหวางป (%) 1.00 0.87 1.06 1.19 1.76 2.09

อัตราสวนของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉล่ียระหวางป (%) *** 963.33 1,121.10 1,538.91 1,240.38 1,287.37 1,073.58

ขอมูลเพิ่มเติม

* คํานวณจากจํานวนหนวยที่จําหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดข้ึน

 ในระหวางปเนื่องจากชวงเวลาของรายการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ันข้ึนอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป

*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตองเปนรายการซ้ือหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง

 ซ่ึงไมรวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน

บาท
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กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่30 เมษายน 2562 

1. ลักษณะของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ปจจุบันกองทุนมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 40,000 ลาน
บาท (แบงเปน 4,000 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัท
จัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมมีกําหนดอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นอันดับแรกในระดับ National Scale และ/หรือมีอันดับความ
นาเชื่อถือระยะสั้นสองอันดับแรกในระดับ International Scale และอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยหรือธุรกรรม
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาแฝง (Structured Note) 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบ
การเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับ
กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) ที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไม
มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกองทุน 
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2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต 

ในระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และ
ฉบับใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
การใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมีดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาใชเปนครั้งแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทนรับ
หรือจายลวงหนา 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใช 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 5 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบ
การเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยหลักการสําคัญของมาตรฐานดังกลาวสรุปไดดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หนวยงานตางประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคา
เครื่องมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทาง
การเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับ
วิธีการคํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทาง
การเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิก 
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ฝายบริหารของกองทุนอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับดังกลาว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเชา ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุน มีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน
ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น 

- หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

- กองทุนใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกําหนดภายใน 
90 วัน นับตั้งแตวันที่ลงทุนและไมมีเง่ือนไขการตออายุเมื่อมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไมแตกตางจาก
ราคาทุนตัดจําหนายอยางเปนสาระสําคัญ 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน  ณ 
วันที่วัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง  

บัญชีสวนเกินและสวนลดมูลคาตราสารหนี้ตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งยอดที่ตัดจําหนายนี้แสดงเปน
รายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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4. กําไรสะสมตนป 

 บาท 

 2562  2561 

กําไรสะสมที่ไมสามารถแยกแสดงเปนรายการตางหาก 
 

1,703,385,952.00    1,703,385,952.00  

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 1 พ.ค. 42) 11,094,373,915.81  11,045,247,942.68 

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม    

(เริ่มสะสม 1 พ.ค. 42) 15,392,265.54  15,248,893.20 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุนสะสม    

(เริ่มสะสม 1 พ.ค. 42) (150,367,147.79)   (150,382,082.90) 

กําไรสะสมตนป 12,662,784,985.56  12,613,500,704.98  

5. เงินฝากธนาคาร 

 บาท  อัตราดอกเบี้ย (%) 

ธนาคาร 2562 2561  2562  2561 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 220,259.48 43,079,279.50   0.75  0.90 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 363,993.36 356,689.89   0.75  0.75 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 20,573.76 20,496.83   0.375 0.375 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 8,580,269.49 14,049,020.08   0.375  0.375 

รวมเงินฝากธนาคาร 9,185,096.09 57,505,486.30     

6. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน  

คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 0.75 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.072 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.0875 ตอป ของมูลคาสนิทรัพยสุทธิของกองทุน 

 

 

 



26 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 และ 2561 มี
ดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2562  2561  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการ 13,866,908.16  16,929,667.05   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 3,466,727.17  4,232,416.75   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)     

ซื้อเงินลงทุน 1,879,847,861.74  3,527,157,243.48   ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 139,905,965.52   28,991,766.95 ราคาตลาด 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2562  2561 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 980,325.91  1,259,498.33  

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 245,081.49  314,874.60  

8. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวน
เงิน 44,528.24 ลานบาท (ป 2561: จํานวนเงิน 63,266.42 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 963.33 (ป 2561: รอยละ 
1,121.10) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป 

9. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือ
การคา 

มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยใน
ความตองการของตลาดที่แสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 
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ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมี
ความออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเทานั้น  

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม
คาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดาน
บวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตราสารวามี
ความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 
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กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี   

รายงานสรปุเงนิลงทนุ   

ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2562   

 กลุมของตราสาร มลูคาตามราคา % of NAV 

  ตลาด (บาท)  

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 2,693,271,115.45 68.06% 

 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ   

(ข) ตราสารที่ทีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน 362,638,268.17 9.16% 

 เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน   

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 643,182,969.72 16.25% 

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได 0.00 0.00% 

 (investment grade) หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ   

(จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 

(ฉ) เงินฝากธนาคาร 290,522,542.89 7.35% 
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กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

ข อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่   30 เมษายน  25 62

จํานวนเงินตนและ มูลคาตามราคา % of NAV

จํานวนหุ น/หนวย ตลาด (บาท)

พันธบัตร

 อายุคงเหลือนอยกวาหน่ึงป 2,698,000,000 2,693,271,115.45 68.06%

รวมพันธบัตร 2,693,271,115.45 68.06%

หุนกู

 Rating A 380,000,000 381,510,427.41 9.64%

 Rating AA- 127,000,000 127,155,543.69 3.21%

 Rating A+ 72,000,000 73,305,914.40 1.85%

 Rating AAA(tha) 35,000,000 35,868,656.97 0.91%

 Rating AAA 25,000,000 25,342,427.25 0.64%

รวมหุนกู 643,182,969.72 16.25%

หุนกูธนาคาร

 Rating AAA(tha) 180,000,000 181,309,352.40 4.58%

 Rating AA+(tha) 100,000,000 100,659,553.37 2.54%

 Rating A 80,000,000 80,669,362.40 2.04%

รวมหุนกูธนาคาร 362,638,268.17 9.16%

เงินฝากธนาคาร

 ธนาคารอาคารสงเคราะห 200,000,000 200,124,931.51 5.06%

 บมจ. ธนาคารธนชาต 80,000,000 81,182,575.34 2.05%

 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 8,591,386.94 0.22%

 บมจ. ธนาคารยูโอบี 234,038.26 0.01%

 บมจ. ธนาคารทิสโก 369,011.72 0.01%

 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 20,599.12 0.00%

รวมเงินฝากธนาคาร 290,522,542.89 7.35%

 ทรัพยสินอ่ืน 9,004,327.57 0.23%

 หน้ีสินอ่ืน -41,517,841.99 -1.05%

มุลคาทรัพยสินสุทธิ 3,957,101,381.81 100.00%

จํานวนหนวยลงทุน 181,803,886.64

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 21.7657
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กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี       

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร       

ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2562       

 ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง / 
อาวลั / 

ค]าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นาเชือ่ถอื มูลคาหนาตัว๋ 
มูลคาตามราคา

ตลาด(บาท) 

1 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง BOT198A   28 ส.ค. 62 GOV 150,000,000.00 150,256,630.50 

2 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19502A   2 พ.ค. 62 GOV 15,000,000.00 14,999,317.84 

3 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19502B   2 พ.ค. 62 GOV 178,000,000.00 177,991,925.97 

4 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19509B   9 พ.ค. 62 GOV 124,000,000.00 123,955,579.75 

5 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19516A   16 พ.ค. 62 GOV 15,000,000.00 14,990,081.90 

6 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19516B   16 พ.ค. 62 GOV 90,000,000.00 89,939,290.98 

7 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19523A   23 พ.ค. 62 GOV 22,000,000.00 21,978,059.57 

8 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19523B   23 พ.ค. 62 GOV 135,000,000.00 134,866,023.52 

9 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19530A   30 พ.ค. 62 GOV 15,000,000.00 14,980,420.80 

10 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19530B   30 พ.ค. 62 GOV 172,000,000.00 171,774,239.73 

11 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19606C   6 มิ.ย. 62 GOV 50,000,000.00 49,918,762.34 

12 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19613B   13 มิ.ย. 62 GOV 250,000,000.00 249,517,917.71 

13 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19620B   20 มิ.ย. 62 GOV 343,000,000.00 342,210,104.07 

14 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19627B   27 มิ.ย. 62 GOV 254,000,000.00 253,328,334.08 

15 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19704A   4 ก.ค. 62 GOV 40,000,000.00 39,881,121.48 

16 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19704B   4 ก.ค. 62 GOV 275,000,000.00 274,192,297.10 

17 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19711B   11 ก.ค. 62 GOV 300,000,000.00 299,054,700.38 

 



31 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี       

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ)       

ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2562       

 ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง / 
อาวลั / 

ค]าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นาเชือ่ถอื มูลคาหนาตัว๋ 

มูลคาตามราคา
ตลาด(บาท) 

18 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19718B   18 ก.ค. 62 GOV 60,000,000.00 59,787,908.54 

19 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19829A   29 ส.ค. 62 GOV 100,000,000.00 99,429,573.90 

20 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19O10A   10 ต.ค. 62 GOV 20,000,000.00 19,845,417.79 

21 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง GGLB197A   27 ก.ค. 62 AAA(tha) 90,000,000.00 90,373,407.50 

22 หุนกู บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ BEM196A   24 มิ.ย. 62 A 180,000,000.00 181,521,467.15 

23 หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส BTSG19502A   2 พ.ค. 62 A 200,000,000.00 199,988,960.26 

24 หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF198B   2 ส.ค. 62 A+ 72,000,000.00 73,305,914.40 

25 หุนกู บมจ. ปตท. PTTC195B   15 พ.ค. 62 AAA(tha) 35,000,000.00 35,868,656.97 

26 หุนกู บจ. โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) TLT198B   22 ส.ค. 62 AAA 25,000,000.00 25,342,427.25 

27 หุนกู บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุป TU197A   20 ก.ค. 62 AA- 127,000,000.00 127,155,543.69 

28 หุนกูธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY196A   24 มิ.ย. 62 AAA(tha) 180,000,000.00 181,309,352.40 

29 หุนกูธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB19612B   12 มิ.ย. 62 AA+(tha) 100,000,000.00 100,659,553.37 

30 หุนกูธนาคาร บมจ. ธนาคารทิสโก TISCO195B   9 พ.ค. 62 A 80,000,000.00 80,669,362.40 

31 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D   20 เม.ย. 63 AAA(tha) 200,000,000.00 200,124,931.51 

32 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย KTB   AA+(tha)  20,599.12 

33 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB   AA+(tha)  8,591,386.94 

 



32 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี       

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ)       

ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2562       

 ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง / 
อาวลั / 

ค]าประกัน วันครบกําหนด 
อนัดบัความ

นาเชือ่ถอื มูลคาหนาตัว๋ 
มูลคาตามราคา

ตลาด(บาท) 

34 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารธนชาต TBANK F/D   10 มิ.ย. 62 AA-(tha) 80,000,000.00 81,182,575.34 

35 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารทิสโก TISCO   A  369,011.72 

36 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี UOBT   AAA(tha)  234,038.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความนาเช่ือถือน้ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออก 

 หรือค]าประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความนาเช่ือถือของ 

 ตราสารทางการเงินขั้นน้ีตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย 

 เพียงเล็กนอย 

A(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีการเปล่ียนแปลงของ 

 สถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

 การเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา 

BBB(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี มีความเปนไปไดมากวา 

 การเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนด 

 ของตราสารทางการเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื FitchRatings 

F1(tha) ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ 

 ตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความนาเช่ือถือน้ีจะ 

 ยอมใหสําหรับอันดับความนาเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง "นอยท่ีสุด" เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ 

 โดยปกติแลว จะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความนาเช่ือถือสูงเปน 

 พิเศษจะมีสัญลักษณ "+" แสดงไวเพ่ิมเติมจากอันดับความนาเช่ือถือท่ีกําหนด 

F2(tha) ระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีนาพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร 

 หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีท่ีไดรับการจัดอันดับ 

 ความนาเช่ือถือท่ีสูงกวา 

F3(tha) ระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบ 

 กับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมแนนอนมากขึ้นไปตาม 

 ความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกวาตราสารท่ีไดรับการจัดอันดับท่ีสูงกวา 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื TRIS Rating 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต]าท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผล 

 กระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

AA มีความเส่ียงต]ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับ AAA 

A มีความเส่ียงในระดับต]า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 



34 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑท่ีเพียงพอ แตมีความออนไหว 

 ตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหน้ีท่ีออนแอลง 

 เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื TRIS Rating 

T1 ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองท่ีดีมากและนักลงทุนจะได 

 รับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารท่ีไดรับอันดับเครดิตในระดับดังกลาว 

 ซ่ึงมีเครื่องหมาย "+" ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหน้ีท่ีสูงย่ิงขึ้น 

T2 ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ัน 

 ในระดับท่ีนาพอใจ 

T3 ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Moody's Rating 

Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk. 

Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk. 

A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk. 

Baa 
Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may 
possess 

 certain speculative characteristics. 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Moody's Rating 

P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations. 

P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations. 

P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations. 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื S&P Rating 

AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong. 

AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong. 

A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong. 

BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื S&P Rating 

A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong. 

A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory. 

A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 
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หมายเหต ุ

เครื่องบงช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเช่ือถือทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกตางออกจากการจัดอันดับ 

ความเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไวเพ่ิมเติมตอจากอันดับความนาเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพ่ือแสดง 

สถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเช่ือถือขั้นหลักท้ังน้ี จะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความ 

นาเช่ือถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับท่ีต่ํากวา "CCC(tha)" สําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาว และจะไมมีการระบุสัญลักษณ 

ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะส้ัน นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทยธนบด ี

สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบบัญชี 2561/2562 ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 

  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ค.  2561  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ค.  2561 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2562  ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2562 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 13,866.91 0.3000 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 1,236.47 0.0267 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 3,466.73 0.0750 

 คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 18,570.11 0.4017 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562  
 เทากับ 4,622,302,758.07 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 481.95% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยธนบด ี

สําหรับรอบปบัญชี 2561/2562 (ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 เมษายน 2562 
ไมมี 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ 

1 ดร.สมจินต ศรไพศาล 
2 นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ 
3 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

4 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 
5 นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม 
6 นายพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ 
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การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (Soft Commission) 

 บริษัทที่ใหผลประโยชน ผลประโยชนที่ไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 
1 
 

Al Khalij Commercial Bank PQSC /AKCB 
Finance Ltd 

ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ 
 

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 

2 Australia & New Zealand Banking Group Ltd ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Bank of America Corporation ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Bank of China International ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 Commonwealth Bank of Australia ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 Credit Industriel ET Commercial ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 Commerzbank AG Singapore ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Daiwa Securities Group Inc ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 DZ Bank AG ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

11 Goldman Sachs ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 ING Bank ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Chase & Co ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Mizuho Bank, Ltd ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Societe Generale Corp&Inv Banking ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 บล. โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 ธนาคารดอยซแบงก ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 บล. ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 ธนาคารออมสิน ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
26 

 
Industrial & Commercial Bank of China Asia 
(Thai) Plc. 

ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ 
 

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 

27 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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 บริษัทที่ใหผลประโยชน ผลประโยชนที่ไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

28 บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

29 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

30 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

31 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

32 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

33 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

34 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

35 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

36 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

37 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 

 


