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� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

วันท่ี   8 ธันวาคม 2562 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี  

1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในป 2563 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสท่ี 2 หดตัว -32.9% QoQ (เทียบกับ -5.0% ในไตรมาส 1) ซึ่งนับวารุนแรง

ท่ีสุดนับต้ังแตชวงป 2483 จากการใชมาตรการคุมเขมเพ่ือควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด19 โดยเฉพาะในเดือนเมษายน 

กอนท่ีจะทยอยผอนปรนในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน โดยการบริโภคภาคเอกชนหดตัว -34.6% รุนแรงท่ีสุดเปน

ประวัติศาสตร ตอเน่ืองจาก -6.9% ในไตรมาสแรกของป 2563 และการลงทุนภาคเอกชนหดตัว -29.9% (เทียบกับ -1.4% ใน

ไตรมาสท่ี 1) จากท้ังการลงทุนภาคธุรกิจ (CAPEX) หดตัว -27.0% (เทียบกับ -6.7% ในไตรมาสท่ี 1) และการลงทุนภาค

อสังหาริมทรัพยหดตัว -38.7% (เทียบกับ 19% ในไตรมาส 1) ขณะท่ีสินคาคงคลังเปนปจจัยฉุด (-4.0 ppt) เน่ืองจากโรงงาน

ตาง ๆ ไมสามารถดําเนินการไดเต็มประสิทธิภาพทามกลางการระบาดของไวรัสโควิด 19 ท้ังน้ี เศรษฐกิจท่ีหดตัวสูงในไตรมาส 2 

เปนไปตามการคาดการณของตลาด จากการใชมาตรการ Lockdown เพ่ือควบคุมการระบาดของโควิด 19 ท่ีกดดันกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเดือนเมษายน อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 3 กลับมาฟนตัวดีข้ึน (Bloomberg consensus 

คาดการณท่ี 18.4%) แตแนวโนมการฟนตัวเปนไปอยางชา ๆ เทาน้ัน จากแรงกดดันของการระบาดรอบสองของโควิด 19 ท่ี

สงผลใหหลายรัฐชะลอการผอนปรนมาตรการ Lockdown เพ่ิมเติม นอกจากน้ี การใชจายของผูบริโภคซึ่งเปนแรงขับเคลื่อน

หลักของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็มีแนวโนมลดลงหลังสวัสดิการภาครัฐหมดไป อีกท้ังความเชื่อม่ันผูบริโภคก็อยูในระดับตํ่า 

ทามกลางความไมแนนอนของเศรษฐกิจและการอนุมัติสวัสดิการภาครัฐเพ่ิมเติมท่ีลาชา 

สําหรับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ รอบวันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2563 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไดมีเอกฉันท  

(10-0) คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีระดับ 0.00-0.25% และย้ําพรอมใชเคร่ืองมือท่ีมีเพ่ือหนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ 

ทามกลางการระบาดของโควิด 19 ท่ีกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจางงาน และเงินเฟอในระยะใกล โดย Fed จะยังคงคาด

อัตราดอกเบ้ียจะคงอยูท่ีระดับปจจุบัน (0.00-0.25%) จนกวาจะมีความเชื่อม่ันวาเศรษฐกิจจะสามารถเลยผานปจจัยเสี่ยงใน

ปจจุบัน ซึ่งชี้วาอัตราดอกเบ้ียจะคงอยูท่ีระดับปจจุบันไปจนถึงป 2022 เปนอยางนอย 

ในป 2563 ในไตรมาส 2 เศรษฐกิจไทยหดตัวลงแรง -12.2% (เทียบกับ -2.0% ในไตรมาส 1) สงผลใหชวงคร่ึงปแรก 

เศรษฐกิจไทยหดตัว -6.9% YoY เปนการหดตัวติดตอกัน 3 ไตรมาส (-2.5% ใน ไตรมาส 1 2563 และ -0.3% ในไตรมาส 4 

2562) การใชจายภาครัฐขยายตัว (การบริโภคภาครัฐ +1.4% และการลงทุนภาครัฐ +12.5%) สวนหน่ึงเปนผลของการเรง

เบิกจายงบประมาณประจําป 2563 ซึ่งมีผลบังคับใชในปลายเดือน กุมภาพันธ 2563 ในทางตรงกันขาม การใชจายภาคเอกชน

หดตัวท้ังการบริโภคและการลงทุน โดยการบริโภคครัวเรือนหดตัว -6.6% (เทียบกับ +2.7% ในไตรมาส 1) สวนการลงทุน

ภาคเอกชน -15.0% (เทียบกับ -5.4% ใน ไตรมาส 1) เน่ืองจากการใชจายสําหรับอุปกรณและเคร่ืองจักรท่ีลดลง -18.4% 

(เทียบกับ -5.7% ในไตรมาส 1) อยางไรก็ดี เศรษฐกิจไทยถูกคาดการณวาจะปรับตัวดีข้ึนในคร่ึงปหลัง โดยมีแรงหนุนจาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีทยอยกลับมาดําเนินการได และมาตรการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจท่ีมีการดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง อยางไรก็ดี ยังตองติดตามปจจัยเสี่ยงดานลบท่ียังมีความไมแนนอนอยูสูงมาก อาทิเชน ความเสี่ยงจากการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด 19 ระรอกสองและเสถียรภาพการเมืองในประเทศ 

 



� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติใหลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายอยูท่ีระดับ 0.50% โดย คณะกรรมการมี 

มุมมองวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมวาจะเติบโตไดตํ่ากวาท่ีคาดการณไว เงินเฟอยังคงอยูในระดับติดลบ และ เสถียรภาพระบบ

การเงินเปราะบางมากข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ โดน กรรมการสวนใหญ เห็นวานโยบายผอนคลายมากข้ึนจะชวยลดผลกระทบ

จากปจจัยลบท่ีเกิดข้ึนได แตอยางไรก็ตาม กนง.ก็ยังคงติดตาม เร่ืองเสถียรภาพระบบการเงิน, สภาพคลองในระบบการเงิน และ 

ผลกระทบจากสถานการณ โควิด19 ตอไป 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี ยังคงเนนถือตราสารตลาดเงินและตราสารหน้ีจนครบอายุ กองทุนเนน

ลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความม่ันคงสงู เพ่ือบริหารความเสี่ยงในดานความสามารถในการชําระหน้ี 

(Credit Risk) และความเสี่ยงทางดานตลาด (Market Risk) ทําใหในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทยธนบดี มีความ

ผันผวนของผลตอบแทนในระดับตํ่าและมีผลการดําเนินงานอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการกองทนุเปดทหารไทยธนบด ี

ภาวะเศรษฐกิจ 

ในป 2563 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสท่ี 2 หดตัว -32.9% QoQ (เทียบกับ -5.0% ในไตรมาส 1) ซึ่งนับวารุนแรง

ท่ีสุดนับต้ังแตชวงป 2483 จากการใชมาตรการคุมเขมเพ่ือควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด19 โดยเฉพาะในเดือนเมษายน 

กอนท่ีจะทยอยผอนปรนในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน โดยการบริโภคภาคเอกชนหดตัว -34.6% รุนแรงท่ีสุดเปน

ประวัติศาสตร ตอเน่ืองจาก -6.9% ในไตรมาสแรกของป 2563 และการลงทุนภาคเอกชนหดตัว -29.9% (เทียบกับ -1.4% ใน

ไตรมาสท่ี 1) จากท้ังการลงทุนภาคธุรกิจ (CAPEX) หดตัว -27.0% (เทียบกับ -6.7% ในไตรมาสท่ี 1) และการลงทุนภาค

อสังหาริมทรัพยหดตัว -38.7% (เทียบกับ 19% ในไตรมาส 1) ขณะท่ีสินคาคงคลังเปนปจจัยฉุด (-4.0 ppt) เน่ืองจากโรงงาน

ตาง ๆ ไมสามารถดําเนินการไดเต็มประสิทธิภาพทามกลางการระบาดของไวรัสโควิด 19 ท้ังน้ี เศรษฐกิจท่ีหดตัวสูงในไตรมาส 2 

เปนไปตามการคาดการณของตลาด จากการใชมาตรการ Lockdown เพ่ือควบคุมการระบาดของโควิด 19 ท่ีกดดันกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเดือนเมษายน อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 3 กลับมาฟนตัวดีข้ึน (Bloomberg consensus 

คาดการณท่ี 18.4%) แตแนวโนมการฟนตัวเปนไปอยางชา ๆ เทาน้ัน จากแรงกดดันของการระบาดรอบสองของโควิด 19 ท่ี

สงผลใหหลายรัฐชะลอการผอนปรนมาตรการ Lockdown เพ่ิมเติม นอกจากน้ี การใชจายของผูบริโภคซึ่งเปนแรงขับเคลื่อน

หลักของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็มีแนวโนมลดลงหลังสวัสดิการภาครัฐหมดไป อีกท้ังความเชื่อม่ันผูบริโภคก็อยูในระดับตํ่า 

ทามกลางความไมแนนอนของเศรษฐกิจและการอนุมัติสวัสดิการภาครัฐเพ่ิมเติมท่ีลาชา 

สําหรับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ รอบวันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2563 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไดมีเอกฉันท  

(10-0) คงอัตราดอกเบ้ียนโยบาย ไวท่ีระดับ 0.00-0.25% และย้ําพรอมใชเคร่ืองมือท่ีมีเพ่ือหนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ 

ทามกลางการระบาดของโควิด 19 ท่ีกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจางงาน และเงินเฟอในระยะใกล โดย Fed จะยังคงคาด

อัตราดอกเบ้ียจะคงอยูท่ีระดับปจจุบัน (0.00-0.25%) จนกวาจะมีความเชื่อม่ันวาเศรษฐกิจจะสามารถเลยผานปจจัยเสี่ยงใน

ปจจุบัน ซึ่งชี้วาอัตราดอกเบ้ียจะคงอยูท่ีระดับปจจุบันไปจนถึงป 2022 เปนอยางนอย 

ในป 2563 ในไตรมาส 2 เศรษฐกิจไทยหดตัวลงแรง -12.2% (เทียบกับ -2.0% ในไตรมาส 1) สงผลใหชวงคร่ึงปแรก 

เศรษฐกิจไทยหดตัว -6.9% YoY เปนการหดตัวติดตอกัน 3 ไตรมาส (-2.5% ใน ไตรมาส 1 2563 และ -0.3% ในไตรมาส 4 

2562) การใชจายภาครัฐขยายตัว (การบริโภคภาครัฐ +1.4% และการลงทุนภาครัฐ +12.5%) สวนหน่ึงเปนผลของการเรง

เบิกจายงบประมาณประจําป 2563 ซึ่งมีผลบังคับใชในปลายเดือน กุมภาพันธ 2563 ในทางตรงกันขาม การใชจายภาคเอกชน

หดตัวท้ังการบริโภคและการลงทุน โดยการบริโภคครัวเรือนหดตัว -6.6% (เทียบกับ +2.7% ในไตรมาส 1) สวนการลงทุน

ภาคเอกชน -15.0% (เทียบกับ -5.4% ใน ไตรมาส 1) เน่ืองจากการใชจายสําหรับอุปกรณและเคร่ืองจักรท่ีลดลง -18.4% 

(เทียบกับ -5.7% ในไตรมาส 1) อยางไรก็ดี เศรษฐกิจไทยถูกคาดการณวาจะปรับตัวดีข้ึนในคร่ึงปหลัง โดยมีแรงหนุนจาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีทยอยกลับมาดําเนินการได และมาตรการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจท่ีมีการดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง อยางไรก็ดี ยังตองติดตามปจจัยเสี่ยงดานลบท่ียังมีความไมแนนอนอยูสูงมาก อาทิเชน ความเสี่ยงจากการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด 19 ระรอกสองและเสถียรภาพการเมืองในประเทศ 

สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติใหลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายอยูท่ีระดับ 0.50% โดย คณะกรรมการมี 

มุมมองวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมวาจะเติบโตไดตํ่ากวาท่ีคาดการณไว เงินเฟอยังคงอยูในระดับติดลบ และ เสถียรภาพระบบ

การเงินเปราะบางมากข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ โดน กรรมการสวนใหญ เห็นวานโยบายผอนคลายมากข้ึนจะชวยลดผลกระทบ
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จากปจจัยลบท่ีเกิดข้ึนได แตอยางไรก็ตาม กนง.ก็ยังคงติดตาม เร่ืองเสถียรภาพระบบการเงิน, สภาพคลองในระบบการเงิน และ 

ผลกระทบจากสถานการณ โควิด19 ตอไป 

ตลาดตราสารหน้ี 

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวอยูในกรอบแคบในทุกชวงอายุ โดยอัตราผลตอบแทนระยะสั้นถึง

กลาง อายุ 3 เดือน ถึง 7 ป เพ่ิมข้ึนไมถึง 2.5 bps ขณะท่ี อัตราผลตอบแทนระยะยาว อายุ 8 ถึง 10 ป ปรับตัวข้ึนเล็กนอย ประมาณ 

5bps อยูท่ี 1.21% ปจจัยท่ีสงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวลง มาจากการระบาดของโควิด 19 ในหลาย

ประเทศ ท่ีจะชะลอการฟนตัวของเศรษฐกิจออกไป อยางไรก็ดี การทยอยลดมาตรการ Lockdown ภายในประเทศท่ีมีตอเน่ือง 

ชวยหนุนใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลงไมมากนัก 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 

จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี ท่ีเนนลงทุนในตราสารหน้ีอายุประมาณ 3 เดือน ทําใหตรา

สารหน้ีสวนใหญไมไดรับผลกระทบจากการตีราคาตามมูลคาตลาด (Mark-to-Market) อยางไรก็ตามยังมีตราสารหน้ีบาง

ตัวท่ีตองตีราคาตามราคาตลาด จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนเล็กนอยในบางวัน นอกจากน้ันทาง

กองทุนไดปรับเพ่ิมสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูงเพ่ือรองรับการไถถอนหนวยลงทุน เพ่ือใหเหมาะสมกับกองทุนเปดท่ีใหผูลงทุน

สามารถซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวัน รวมท้ังใหเหมาะสมกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

กองทุนมีเงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึนจากรอบบัญชีกอนหนา โดย ณ สิ้นงวด มียอดเพ่ิมข้ึนเปน 156 ลานบาท ตามขนาด

ของมูลคาสินทรัพยสุทธิกองทุนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยกลุมการลงทุนท่ีลงทุนสูง คือ พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคาร

พาณิชย ทําใหรายไดของกองทุนสมํ่าเสมอตลอดมา 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 

 

 

 



� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
30 ต.ค. 

63 
30 เม.ย. 

63 
31 ต.ค. 

62 
30 เม.ย. 

62 
31 ต.ค. 

61 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 22.0061 21.9122 21.7657 21.6399 21.5431 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 22.0259 22.0061 21.9122 21.7657 21.6399 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดคร่ึงป +0.09% +0.43% +0.67% +0.58% +0.06% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดคร่ึงป +0.47% +0.94% +0.47% +0.46% +0.08% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 3,261 2,682 3,957 4,955 5,103 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 4,495 3,261 2,682 3,957 4,955 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 4,072 2,775 3,412 4,187 5,051 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +1,230 +568 -1,298 -1,022 -171 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.97% 0.75% 0.63% 0.47% 0.40% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทยธนบด ีณ วนัที ่30 ตลุาคม 2563   

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

รอยละตอป (30 ก.ค. 63) (30 เม.ย. 63) (30 ต.ค. 62) (30 ต.ค. 60) (15 พ.ค. 40) 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี +0.04% +0.09% +0.52% +0.88% +3.42% 

เกณฑมาตรฐาน ** +0.25% +0.47% +1.41% +1.09% +1.56% 
**อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉล่ียของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแกธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) การลงทุนในกองทุนเปดทหารไทยธนบดี ไมใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของ
การลงทุน โดยผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนจากกองทุนเปดทหารไทยธนบดีครบเต็มจํานวนได 

 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยัน 
 ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 

งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 บาท  
สนิทรพัย   

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 4,338,709,020.20  บาท ) 4,338,737,060.06  
เงินฝากธนาคาร 156,395,241.05  
ลูกหน้ี   

 จากดอกเบ้ียคางรับ 912,714.45  
 จากการขายหนวยลงทุน 735,351.62  
รวมสินทรัพย 4,496,780,367.18  

   

หนีส้นิ   

คาใชจายคางจาย 1,511,159.77  
หน้ีสินอ่ืน 220,479.48  
รวมหน้ีสิน 1,731,639.25  

   

สนิทรพัยสทุธ ิ 4,495,048,727.93  

   

สนิทรพัยสทุธ ิ:   

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 2,040,834,501.22  
บัญชีปรับสมดุล (10,293,845,373.73)  
กําไรสะสม 12,748,059,600.44  
สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 22.0260 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน   

 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563   

 204,079,009.0862 หนวย)  4,495,048,727.93   
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กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 12,112,837.00 

 รวมรายได 12,112,837.00 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 6,141,601.21 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 547,626.12 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,570,547.23 

 ภาษีเงินได 131,756.80 

 คาใชจายอ่ืน 200.00 

 รวมคาใชจาย 8,391,731.36 

รายไดจากการลงทนุสทุธ ิ 3,721,105.64 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 4,973.65 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (126,432.17) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (121,458.52) 

  

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน 3,599,647.12 
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 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี        

 รายละเอียดและอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร        

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2563        

 

ประเภท
หลักทรัพย ชื่อผูออก ชื่อหลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวัล/ 

ค}าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับ
ความ

นาเชื่อถือ มูลคาหนาตั๋ว 
มูลคาตามราคา

ตลาด * 
มูลคาตามราคา

ตลาด 

1 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20D03C   3 ธ.ค. 63 GOV 28,000,000.00 27,988,160.62 27,988,160.62 

2 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20D11B   11 ธ.ค. 63 GOV 180,000,000.00 179,905,062.18 179,905,062.18 

3 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20D17B   17 ธ.ค. 63 GOV 350,000,000.00 349,790,604.80 349,790,604.80 

4 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20D24A   24 ธ.ค. 63 GOV 200,000,000.00 199,862,149.87 199,862,149.87 

5 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20D24B   24 ธ.ค. 63 GOV 300,000,000.00 299,791,049.75 299,791,049.75 

6 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20N05C   5 พ.ย. 63 GOV 315,000,000.00 314,983,085.84 314,983,085.84 

7 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20N12B   12 พ.ย. 63 GOV 250,000,000.00 249,965,347.27 249,965,347.27 

8 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20N19B   19 พ.ย. 63 GOV 350,000,000.00 349,915,445.09 349,915,445.09 

9 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20N26B   26 พ.ย. 63 GOV 260,000,000.00 259,914,993.56 259,914,993.56 

10 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21104B   4 ม.ค. 64 GOV 350,000,000.00 349,704,140.72 349,704,140.72 

11 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21107A   7 ม.ค. 64 GOV 50,000,000.00 49,954,609.74 49,954,609.74 

12 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21107C   7 ม.ค. 64 GOV 279,000,000.00 278,750,556.44 278,750,556.44 

13 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21114B   14 ม.ค. 64 GOV 250,000,000.00 249,751,890.31 249,751,890.31 

14 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21121B   21 ม.ค. 64 GOV 400,000,000.00 399,561,084.88 399,561,084.88 

15 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21128B   28 ม.ค. 64 GOV 270,000,000.00 269,680,107.67 269,680,107.67 

16 หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส BTSG21111A   11 ม.ค. 64 A 200,000,000.00 199,576,842.42 199,576,842.42 
 

 



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี        

 รายละเอียดและอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร (ตอ)        

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2563        

 ประเภทหลักทรัพย ชื่อผูออก ชื่อหลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวัล/ 

ค}าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับ 
ความ

นาเชื่อถือ มูลคาหนาตั๋ว 
มูลคาตามราคา

ตลาด * 
มูลคาตามราคา

ตลาด 

17 หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) CPFTH20N19A   19 พ.ย. 63 A+ 60,000,000.00 59,946,533.48 59,946,533.48 

18 หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) CPFTH21114A   14 ม.ค. 64 A+ 100,000,000.00 99,695,395.42 99,695,395.42 

19 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D   24 เม.ย. 64 AAA(tha) 150,000,000.00 150,000,000.00 150,879,098.36 

20 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB   AA+(tha)   156,428,857.14 

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 4,338,709,020.20  บาท )     4,338,737,060.06 4,496,045,015.56 

          

 หมายเหตุ *1 มูลคาตามราคาตลาดที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะกลางและยาวมีอายุตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั �นสงูสดุของอนัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศไทยโดยอนัดบัความน่าเชื�อถือนี �มีความเสี�ยง “น้อยที�สดุ” 

 เมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที�ออก 

 หรือคํ �าประกนัโดยรัฐบาล 

AA(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั �นสงูมากเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทยโดยระดบัความน่าเชื�อถือของ 

 ตราสารทางการเงินขั �นนี �ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี �อื�นที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือขั �นสูงสดุของประเทศไทย 

 เพียงเล็กน้อย 

A(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั �นสงูเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเปลี�ยนแปลงของ 

 สถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนี �ได้ตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

 การเงินเหล่านี �มากกว่าตราสารอื�นที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในประเภทที�สงูกว่า 

BBB(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั �นปานกลางเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่า 

 การเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนี �ได้ตรงตามกําหนด 

 ของตราสารทางการเงินเหล่านี �มากกวา่ตราสารอื�นที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในประเภทที�สงูกว่า 

สัญลักษณ์และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะสั �นมีอายุตํ&ากว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ FitchRatings 

F1(tha) ระดบัความสามารถขั �นสงูสดุในการชําระหนี �ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือ 

 ตราสารอื�น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศซึ�งกําหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความน่าเชื�อถือนี �จะ 

 ยอมให้สําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือที�มีความเสี�ยง "น้อยที�สดุ" เมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั และ 

 โดยปกตแิล้ว จะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงินที�ออกหรือคํ �าประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีที�มีระดบัความน่าเชื�อถือสงูเป็น 

 พิเศษจะมีสญัลกัษณ์ "+" แสดงไว้เพิ�มเตมิจากอนัดบัความน่าเชื�อถือที�กําหนด 

F2(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี �ตามเงื�อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัที�น่าพอใจเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสาร 

 หรือตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเชื�อถือดงักล่าวยงัไม่อาจเทียบเทา่กบักรณีที�ได้รับการจดัอนัดบั 

 ความน่าเชื�อถือที�สงูกวา่ 

F3(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี �ตามเงื�อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัปานกลางเมื�อเปรียบเทียบ 

 กบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเชื�อถือดงักล่าวยงัไม่แน่นอนมากขึ �นไปตาม 

 ความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะสั �นมากกว่าตราสารที�ได้รับการจดัอนัดบัที�สงูกวา่ 

  
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะกลางและยาวมีอายุตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ TRIS Rating 

AAA อนัดบัเครดติสงูสดุ มีความเสี�ยงตํ�าที�สดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ และได้รับผล 

 กระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ 

AA มีความเสี�ยงตํ�ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการ 

 เปลี�ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบั AAA 

A มีความเสี�ยงในระดบัตํ�า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการ 

 เปลี�ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

BBB มีความเสี�ยงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที�เพียงพอ แตมี่ความอ่อนไหว 

 ตอ่การเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการชําระหนี �ที�อ่อนแอลง 

 เมื�อเทียบกบัอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

สัญลักษณ์และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะสั �นมีอายุตํ&ากว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ TRIS Rating 

T1 ผู้ออกตราสารหนี �มีสถานะทั �งทางด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องที�ดีมากและนกัลงทนุจะได้ 

 รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนี �ที�ดีกว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื�น ผู้ออกตราสารที�ได้รับอนัดบัเครดิตในระดบัดงักล่าว 

 ซึ�งมีเครื�องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนี �ที�สงูยิ�งขึ �น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี �มีสถานะทั �งทางด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการชําระหนี �ระยะสั �น 

 ในระดบัที�น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี �มีความสามารถในการชําระหนี �ระยะสั �นในระดบัที�ยอมรับได้ 

  
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะกลางและยาวมีอายุตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ 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. 

สัญลักษณ์และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะสั �นมีอายุตํ&ากว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ 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. 

  
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะกลางและยาวมีอายุตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ 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. 

สัญลักษณ์และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะสั �นมีอายุตํ&ากว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ 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. 

  



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

หมายเหตุ 

เครื�องบง่ชี �พิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถกูระบไุว้ตอ่จากอนัดบัความน่าเชื�อถือทกุอนัดบั เพื�อแยกความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบั 

ความเชื�อถือระดบัสากล เครื�องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถกูระบไุว้เพิ�มเตมิตอ่จากอนัดบัความน่าเชื�อถือสําหรับประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดง 

สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื�อถือขั �นหลกัทั �งนี � จะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์ตอ่ท้ายดงักล่าวสําหรับอนัดบัความ 

น่าเชื�อถือในอนัดบั "AAA(tha)" หรืออนัดบัที�ตํ�ากวา่ "CCC(tha)" สําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์ 

ตอ่ท้ายดงักล่าวสําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะสั �น นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเปดทหารไทยธนบดี 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบบัญชี 2563 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2563  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2563 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2563  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2563 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 6,141.60 0.1496 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 547.63 0.0133 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 1,570.55 0.0383 

 คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 คาภาษีเงินได 131.76 0.0032 

 คาใชจายอ่ืน ๆ 0.20 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 8,391.74 0.2044 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2563  
 เทากับ 4,072,148,683.95 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 226.32% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
 

 

 

 

 

 



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยธนบด ี

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคาร ธนชาต 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 ่31 ตลุาคม 2563 
ไมมี 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 
Al Khalij Commercial Bank PQSC /AKCB Finance 
Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 Australia & New Zealand Banking Group Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Bank of America Corporation ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Bank of China International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 Commonwealth Bank of Australia ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 Credit Industriel ET Commercial ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 Commerzbank AG Singapore ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Daiwa Securities Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 DZ Bank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

11 Goldman Sachs ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 ING Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Chase & Co ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Mizuho Bank, Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Societe Generale Corp&Inv Banking ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

18 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 บล. โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 ธนาคารดอยซแบงก ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 บล. ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 ธนาคารออมสิน ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

26 Industrial & Commercial Bank of China Asia (Thai) Plc. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

27 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

28 บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

29 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

30 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

31 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

32 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

33 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

34 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

35 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

36 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

37 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 


