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1 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

วันท่ี  6 ธันวาคม 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน 

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในป 2564 สามไตรมาสท่ีผานมา การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีทิศทางท่ีแข็งแกรงตอเน่ือง โดยเงินเฟอท่ีเพ่ิมข้ึน

ตอเน่ือง สงผลใหสหรัฐฯ มีการปรับวงเงิน QE ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา อยางไรก็ตามความเสี่ยงในภาคการ

คลังยังมีอยู ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 สหรัฐฯ จะเร่ิมมีการเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีฉีดวัคซีนครบโดสแลว (33 

ชาติ) ซึ่งนับเปนการสิ้นสุดมาตรการจํากัดการเดินทางเขาสหรัฐฯ ท่ีถูกบังคับใชมานานถึง 21 เดือน บงชี้วากิจกรรมหลายอยาง

ของสหรัฐฯ เร่ิมกลับมาเปนปกติ ขณะท่ีอัตราเงินเฟอขยายตัวสูงตอเน่ือง โดยลาสุดดัชนีราคาการใชจายดานการบริโภคสวน

บุคคลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรวัดเงินเฟอของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนกันยายน 2564 ยังอยูเหนือระดับเปาหมายท่ี 

3.6% หลังราคาพลังงานและอาหารอยูในระดับสูง แนวโนมการฟนตัวท่ีแข็งแกรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สงผลใหการประชุมวันท่ี 

2-3 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผานมา Fed ประกาศปรับวงเงินลด QE เดือนละ 15,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลใหโครงการ 

QE สิ้นสุดในชวงกลางป 2565 ขณะท่ียังคงอัตราดอกเบ้ียยังอยูในระดับเดิมท่ี 0.00-0.25% โดยถอยแถลง Fed ระบุวาจะยังไม

เร่ิมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในเร็ว ๆ น้ีอยางไรก็ตาม ในสวนของนโยบายการคลังสหรัฐฯ ยังเผชิญความไมแนนอนท้ังการขยาย

เพดานหน้ีสหรัฐฯ และการผานรางงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ และใหทันภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 

2564 น้ี โดยประเด็นดังกลาวถูกใชเปนขอตอรองทางการเมือง โดยยังมีความขัดแยงในเร่ืองของวงเงินงบประมาณท่ีอยูใน

ระดับสูง โดย สว. บางคนระบุวาจะไมอนุมัติงบประมาณท่ีสูงกวา 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไมเห็นในนโยบายเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมและการปรับข้ึนภาษีกลุมคนรวย ขณะท่ีอีกฝายระบุวางบประมาณดังกลาวมีวงเงินตํ่ากวาท่ีไดเสนอไปในชวงแรก โดย

ลาสุดประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดมีการเสนอแผนงบประมาณท่ีปรับใหมในวงเงินตํ่าลงอยูท่ี 1.75 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ แตยัง

มีการเก็บภาษีคนรวยเชนเดิม ท้ังน้ี ตองรอดูทาทีของสภาครองเกรสวาจะมีการตัดสินใจเร่ืองดังกลาวอยางไร ซึ่งหากไมสามารถ

ตกลงกันไดอาจสงผลใหเกิดการปดหนวยงานราชการอยางท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลของทรัมปเม่ือป 2561 เน่ืองจากสภา

ครองเกรสไมสามารถผานกฎหมายงบประมาณตามเง่ือนไขท่ีประธานาธิบดีทรัมปตองการได หรือการถูกปรับลดความ

นาเชื่อถือของประเทศเหมือนในป 2554 ท่ีมีความขัดแยงในเร่ืองของการปรับเพ่ิมเพดานหน้ีในรัฐบาลของโอบามา 

สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ในระยะขางหนาการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมเปนไปในทิศทางดีข้ึน หลัง

สถานการณการแพรระบาดเร่ิมมีแนวโนมทรงตัว อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศในประเทศมีแนวโนมเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน

ภาครัฐจึงไดผอนคลายมาตรการคุมเขมการระบาดและมีการเปดประเทศ โดย ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ผูท่ีไดรับวัคซีนครบ 

2 เข็ม ครอบคลุมประชาชนอยูท่ี 47.2% ซึ่งเม่ือพิจารณาแยกรายจังหวัดจะเห็นไดวาจังหวัดนํารองการทองเท่ียว เชน ภูเก็ตหรือ

กรุงเทพฯ อยูในระดับสูง (> 70%) ขณะท่ีสถานการณการแพรระบาดอยูในระดับคอนขางทรงตัวปรับลดลงจากชวงท่ีเกิดการ

ระบาดรุนแรงอยูท่ีระดับตํ่ากวา 10,000 รายตอวัน สงผลใหประเทศไทยไดเร่ิมเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติโดยไมกักตัว

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนมา ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศของภาคการทองเท่ียวใหดีข้ึนไดหลังจาก 9 เดือนแรกของ

ปนักทองเท่ียวตางชาติเท่ียวไทยอยูท่ี 8.58 หม่ืนคน ปจจัยดังกลาวจะชวยใหนักทองเท่ียวสามารถเขามาไดมากมากข้ึนใน 2 

เดือนท่ีเหลือของป 
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สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีระดับ 0.50% โดยตลาดมองวาธนาคารแหง

ประเทศไทยจะยังคงดอกเบ้ียไวในระดับตํ่าท่ี 0.5% แตในกรณีท่ีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนมากจนทําใหเศรษฐกิจไทยติดลบอยางมีนัยยะ 

การปรับลดดอกเบ้ียเพ่ิมอีก 1 คร้ังจะมีความเปนไปไดเพ่ิมสูงข้ึน 

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 
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รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการกองทนุเปดทหารไทยธนบด ี

ภาวะเศรษฐกิจ 

ในป 2564 สามไตรมาสท่ีผานมา การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีทิศทางท่ีแข็งแกรงตอเน่ือง โดยเงินเฟอท่ีเพ่ิมข้ึน

ตอเน่ือง สงผลใหสหรัฐฯ มีการปรับวงเงิน QE ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา อยางไรก็ตามความเสี่ยงในภาคการ

คลังยังมีอยู ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 สหรัฐฯ จะเร่ิมมีการเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีฉีดวัคซีนครบโดสแลว (33 

ชาติ) ซึ่งนับเปนการสิ้นสุดมาตรการจํากัดการเดินทางเขาสหรัฐฯ ท่ีถูกบังคับใชมานานถึง 21 เดือน บงชี้วากิจกรรมหลายอยาง

ของสหรัฐฯ เร่ิมกลับมาเปนปกติ ขณะท่ีอัตราเงินเฟอขยายตัวสูงตอเน่ือง โดยลาสุดดัชนีราคาการใชจายดานการบริโภคสวน

บุคคลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรวัดเงินเฟอของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนกันยายน 2564 ยังอยูเหนือระดับเปาหมายท่ี 

3.6% หลังราคาพลังงานและอาหารอยูในระดับสูง แนวโนมการฟนตัวท่ีแข็งแกรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สงผลใหการประชุมวันท่ี 

2-3 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผานมา Fed ประกาศปรับวงเงินลด QE เดือนละ 15,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลใหโครงการ 

QE สิ้นสุดในชวงกลางป 2565 ขณะท่ียังคงอัตราดอกเบ้ียยังอยูในระดับเดิมท่ี 0.00-0.25% โดยถอยแถลง Fed ระบุวาจะยังไม

เร่ิมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในเร็ว ๆ น้ีอยางไรก็ตาม ในสวนของนโยบายการคลังสหรัฐฯ ยังเผชิญความไมแนนอนท้ังการขยาย

เพดานหน้ีสหรัฐฯ และการผานรางงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ และใหทันภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 

2564 น้ี โดยประเด็นดังกลาวถูกใชเปนขอตอรองทางการเมือง โดยยังมีความขัดแยงในเร่ืองของวงเงินงบประมาณท่ีอยูใน

ระดับสูง โดย สว. บางคนระบุวาจะไมอนุมัติงบประมาณท่ีสูงกวา 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไมเห็นในนโยบายเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมและการปรับข้ึนภาษีกลุมคนรวย ขณะท่ีอีกฝายระบุวางบประมาณดังกลาวมีวงเงินตํ่ากวาท่ีไดเสนอไปในชวงแรก โดย

ลาสุดประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดมีการเสนอแผนงบประมาณท่ีปรับใหมในวงเงินตํ่าลงอยูท่ี 1.75 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ แตยัง

มีการเก็บภาษีคนรวยเชนเดิม ท้ังน้ี ตองรอดูทาทีของสภาครองเกรสวาจะมีการตัดสินใจเร่ืองดังกลาวอยางไร ซึ่งหากไมสามารถ

ตกลงกันไดอาจสงผลใหเกิดการปดหนวยงานราชการอยางท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลของทรัมปเม่ือป 2561 เน่ืองจากสภา

ครองเกรสไมสามารถผานกฎหมายงบประมาณตามเง่ือนไขท่ีประธานาธิบดีทรัมปตองการได หรือการถูกปรับลดความ

นาเชื่อถือของประเทศเหมือนในป 2554 ท่ีมีความขัดแยงในเร่ืองของการปรับเพ่ิมเพดานหน้ีในรัฐบาลของโอบามา 

สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ในระยะขางหนาการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมเปนไปในทิศทางดีข้ึน หลัง

สถานการณการแพรระบาดเร่ิมมีแนวโนมทรงตัว อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศในประเทศมีแนวโนมเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน

ภาครัฐจึงไดผอนคลายมาตรการคุมเขมการระบาดและมีการเปดประเทศ โดย ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ผูท่ีไดรับวัคซีนครบ 

2 เข็ม ครอบคลุมประชาชนอยูท่ี 47.2% ซึ่งเม่ือพิจารณาแยกรายจังหวัดจะเห็นไดวาจังหวัดนํารองการทองเท่ียว เชน ภูเก็ตหรือ

กรุงเทพฯ อยูในระดับสูง (> 70%) ขณะท่ีสถานการณการแพรระบาดอยูในระดับคอนขางทรงตัวปรับลดลงจากชวงท่ีเกิดการ

ระบาดรุนแรงอยูท่ีระดับตํ่ากวา 10,000 รายตอวัน สงผลใหประเทศไทยไดเร่ิมเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติโดยไมกักตัว

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนมา ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศของภาคการทองเท่ียวใหดีข้ึนไดหลังจาก 9 เดือนแรกของ

ปนักทองเท่ียวตางชาติเท่ียวไทยอยูท่ี 8.58 หม่ืนคน ปจจัยดังกลาวจะชวยใหนักทองเท่ียวสามารถเขามาไดมากมากข้ึนใน 2 

เดือนท่ีเหลือของป 

สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีระดับ 0.50% โดยตลาดมองวาธนาคารแหง

ประเทศไทยจะยังคงดอกเบ้ียไวในระดับตํ่าท่ี 0.5% แตในกรณีท่ีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนมากจนทําใหเศรษฐกิจไทยติดลบอยางมีนัยยะ 

การปรับลดดอกเบ้ียเพ่ิมอีก 1 คร้ังจะมีความเปนไปไดเพ่ิมสูงข้ึน 



4 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

ตลาดตราสารหน้ี 

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวยังมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนในชวงคร่ึงหลังของป ตามแนวโนมอัตรา

ดอกเบ้ียในตางประเทศ เน่ืองจาก 1) ตัวเลขการจางงานในสหรัฐฯ ท่ีมีแนวโนมเรงตัวข้ึน 2) เฟดเร่ิมสงสัญญาณแนวโนมนโยบาย

ท่ีเขมงวดข้ึน และ 3) อุปทานพันธบัตรสหรัฐฯ ท่ีจะกลับมาเพ่ิมข้ึนหลังสภาผานงบกระตุนเศรษฐกิจ 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 

จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี ท่ีเนนลงทุนในตราสารหน้ีอายุประมาณ 3 เดือน ทําใหตรา

สารหน้ีสวนใหญไมไดรับผลกระทบจากการตีราคาตามมูลคาตลาด (Mark-to-Market) อยางไรก็ตามยังมีตราสารหน้ีบาง

ตัวท่ีตองตีราคาตามราคาตลาด จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนเล็กนอยในบางวัน นอกจากน้ันทาง

กองทุนไดปรับเพ่ิมสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูงเพ่ือรองรับการไถถอนหนวยลงทุน เพ่ือใหเหมาะสมกับกองทุนเปดท่ีใหผูลงทุน

สามารถซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวัน รวมท้ังใหเหมาะสมกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

กองทุนมีเงินฝากธนาคารลดลงจากรอบบัญชีกอนหนา โดย ณ สิ้นงวด มียอดลดลงเปน 8.64 ลานบาท ตามขนาดของ

มูลคาสินทรัพยสุทธิกองทุนท่ีลดลง โดยกลุมการลงทุนท่ีลงทุนสูง คือ พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคาร

พาณิชย ทําใหรายไดของกองทุนสมjาเสมอตลอดมา 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 

 

 

 

 

 



5 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
29 ต.ค. 

64 
30 เม.ย. 

64 
30 ต.ค. 

63 
30 เม.ย. 

63 
31 ต.ค. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 22.0423 22.0259 22.0061 21.9122 21.7657 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 22.0552 22.0423 22.0259 22.0061 21.9122 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดคร่ึงป +0.06% +0.07% +0.09% +0.43% +0.67% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดคร่ึงป +0.35% +0.45% +0.47% +0.94% +0.47% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 4,406 4,495 3,261 2,682 3,957 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 4,179 4,406 4,495 3,261 2,682 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 4,288 4,504 4,072 2,775 3,412 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -230 -92 +1,230 +568 -1,298 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.52% 0.87% 0.97% 0.75% 0.63% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทยธนบด ีณ วนัที ่29 ตลุาคม 2564   

 

ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง  
6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ยอนหลัง 
 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ค. 64) (30 เม.ย. 64) (30 ต.ค. 63) (31 ต.ค. 61) (15 พ.ค. 40) 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี +0.03% +0.06% +0.13% +0.64% +3.28% 

เกณฑมาตรฐาน ** +0.16% +0.35% +0.81% +1.05% +1.64% 

**เกณฑมาตรฐาน คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (รอยละ 50) และ  
ดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะส้ันท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสารอยูในระดับ A-ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(TBMA Commercial Paper A- Up Index) (รอยละ 50) 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี

งบดลุแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  4,139,184,577.14  บาท) 4,139,184,385.67 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 8,643,469.74 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ีย 2,257,588.35 

 จากการขายเงินลงทุน 29,987,774.70 

 จากการขายหนวยลงทุน 595,528.08 

รวมสินทรัพย 4,180,668,746.54 

หนีส้นิ  
คาใชจายคางจาย 1,085,702.52 

ภาษีเงินไดคางจาย 254,494.42 

หน้ีสินอ่ืน 61,418.48 

รวมหน้ีสิน 1,401,615.42 

สนิทรพัยสทุธ ิ 4,179,267,131.12 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,894,932,803.94 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล (10,469,579,961.44) 

 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 12,753,914,288.62 

 สินทรัพยสุทธ ิ 4,179,267,131.12 

  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 22.0554 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 189,488,839.3367 
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กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สาํหรบั 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 9,561,016.49 

 รวมรายได 9,561,016.49 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 4,323,005.57 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 578,202.00 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,891,314.98 

 รวมคาใชจาย 6,792,522.55 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 2,768,493.94 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (29,056.68) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 20,253.06 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (8,803.62) 

  
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธจิากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 2,759,690.32 

หกั ภาษีเงินได (223,003.73) 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธจิากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 2,536,686.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

 

กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  3,554,096,884.04 85.04% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ตราสารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน  0.00 0.00% 
 เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 

 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 290,093,035.63 6.95% 
 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 304,877,222.72 7.30% 
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กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 พันธบัตร 
 อายุคงเหลือนอยกวาหน่ึงป 3,556,000,000 3,554,096,884.04 85.04% 
 รวมพันธบัตร 3,554,096,884.04 85.04% 
 หุนกู 
 Rating A 190,000,000 189,963,568.63 4.55% 
 Rating AAA 100,000,000 100,129,467.00 2.40% 
 รวมหุนกู 290,093,035.63 6.95% 
 เงินฝากธนาคาร 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห 295,000,000 296,218,821.91 7.09% 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 8,658,400.81 0.21% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 304,877,222.72 7.30% 
 ทรัพยสินอ่ืน 31,601,604.15 0.76% 
 หน้ีสินอ่ืน -1,401,615.42 -0.05% 
 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 4,179,267,131.12 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 189,488,839.3367 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 22.0554 
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 กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี        

 
รายละเอยีดและอนัดบัความนาเชือ่ถอืของตราสาร        

 
ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564        

 

ประเภท
หลักทรัพย 

ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 
ผูรับรอง/

อาวลั/ 
คjาประกัน 

วันครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นาเชือ่ถอื 
มูลคาหนาตัว๋ 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) *1 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

 (บาท) 

1 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21D02B   12 ก.พ. 64 GOV 380,000,000.00 379,856,515.06 379,856,515.06 

2 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21D09A   9 ธ.ค. 64 GOV 328,000,000.00 327,842,557.97 327,842,557.97 

3 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21D16A   16 ธ.ค. 64 GOV 350,000,000.00 349,796,447.22 349,796,447.22 

4 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21D23A   23 ธ.ค. 64 GOV 420,000,000.00 419,705,516.21 419,705,516.21 

5 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21D30A   30 ธ.ค. 64 GOV 175,000,000.00 174,858,675.86 174,858,675.86 

6 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21N04B   4 พ.ย. 64 GOV 400,000,000.00 399,986,027.89 399,986,027.89 

7 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21N11A   11 พ.ย. 64 GOV 445,000,000.00 444,951,238.22 444,951,238.22 

8 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21N18A   18 พ.ย. 64 GOV 235,000,000.00 234,954,586.18 234,954,586.18 

9 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21N25A   25 พ.ย. 64 GOV 8,000,000.00 7,997,528.44 7,997,528.44 

10 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22113A   13 ม.ค. 65 GOV 400,000,000.00 399,614,771.36 399,614,771.36 

11 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22120A   20 ม.ค. 65 GOV 100,000,000.00 99,895,998.69 99,895,998.69 

12 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22127A   27 ม.ค. 65 GOV 315,000,000.00 314,637,020.94 314,637,020.94 

13 หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส BTSG21N08B   8 พ.ย. 64 A 190,000,000.00 189,963,568.63 189,963,568.63 

14 หุนกู บจ. โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) TLT21NA   30 พ.ย. 64 AAA 100,000,000.00 100,123,933.00 100,129,467.00 

15 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D   28 ม.ค. 65 AAA(tha) 145,000,000.00 145,000,000.00 145,657,863.01 

16 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D   20 เม.ย. 65 AAA(tha) 150,000,000.00 150,000,000.00 150,560,958.90 

17 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB   AA+(tha)   8,658,400.81 

 รวมเงินลงทุน   (ราคาทุน  4,139,184,577.14  บาท)      4,139,184,385.67 4,149,067,142.39 

 หมายเหตุ *1 มูลคาตามราคาตลาดที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ        
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความนาเช่ือถือน้ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออก 

 หรือคjาประกันโดยรัฐบาล 

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 มีความเส่ียงตjาท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผล 

 กระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

AA มีความเส่ียงตjามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับ AAA 

A มีความเส่ียงในระดับตjา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 
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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. 

  



15 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

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 6 เดือน ของรอบบัญชี 2564 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 4,323.01 0.1000 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 578.20 0.0134 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 1,891.31 0.0438 

 คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 คาภาษีเงินได 223.00 0.0052 

 คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 7,015.52 0.1624 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564  
 เทากับ 4,287,763,751.72 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 184.59% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 



17 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยธนบด ี

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564) 

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 2564 
ไมมี 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Agricultural Bank of China Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 ANZ Bank Thai Pcl (Thai branch) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Asia Plus Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

5 Bangkok Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 Bank of America Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 Bank of Ayudhya PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Bank of China International Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 Bank of China Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 BNP Paribas SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

11 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 China Construction Bank Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 CIMB Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Commerzbank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Commonwealth Bank of Australia ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 Credit Agricole Corporate & Investment ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 



18 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

18 Credit Suisse Hong Kong Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 Daiwa Securities Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Deutsche Bank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 
 

DZ Bank AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 Export Import Bank of Thailand ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Goldman Sachs Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

26 Government Housing Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

27 Government Savings Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

28 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

29 HSBC Bank PLC ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

30 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

31 Industrial & Commercial Bank of China Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

32 ING Bank NV ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

33 JPMorgan Chase Bank NA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

34 Kasikornbank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

35 KGI Asia Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

36 KGI Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

37 Kiatnakin Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

38 Krung Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

39 Land & Houses Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

40 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

41 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

42 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

43 Mizuho Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

44 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

45 Nomura Singapore Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

46 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

47 Siam Commercial Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

48 SMBC Nikko Securities Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

49 Societe Generale Corporate & Investment Banking ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 



19 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

50 Societe Generale SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

51 Standard Chartered Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

52 Standard Chartered Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

53 Thanachart Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

54 TISCO Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

55 TMB Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

56 Toronto-Dominion Bank/The ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

57 Trinity Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

58 UBS AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

59 United Overseas Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 


