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� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

วันท่ี   3 กรกฎาคม 2563 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 
2562 ถึง 30 เมษายน 2563 ของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี มายงัทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

เศรษฐกิจสหรัฐในป 2563 หดตัวลงในไตรมาสแรก ถึง 4.8% ซึ่งเปนการเร่ิมตนของเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งปจจัยหลักมา
จากไวรัสโควิด 19 ซึ่งสงผลกระทบไปท่ัวโลก นโยบายตาง ๆ ในการลดผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาว สงผลให
เกิดการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบอยางมากกับเศรษฐกิจสหรัฐท่ีพ่ึงพาภาคบริการเปนอยางมาก  โดย
ตัวเลขการวางงานพุงสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ภาคการใชจายและการลงทุนลดลงอยางมากในทุกภาคสวน ถึงแมวาตัวเลขการนําเขา
และสงออกสุทธิจะยังคงเปนบวก แตตัวเลขดังกลาวเกิดจากการลดลงอยางมากของการนําเขาสินคาจากตางประเทศ ซึ่งสงผลให 
เฟดตองดําเนินนโยบายผอนคลายทางการเงิน โดยการลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ีระดับตํ่าท่ีสุดในประวัติการณ ท่ี 0.00 –0.25% 
และเฟดยังคงพรอมใชเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจอยางเต็มท่ี ถึงแมวาเฟดจะยังสงสัญญานวาจะไมดําเนิน
นโยบายทางการเงินติดลบ แตก็ยังคงไมเรงข้ึนอัตราดอกเบ้ียจนกวาความเชื่อม่ันของเอกชนและประชาชนในการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจจะกลับมาดีข้ึน 

ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปน้ี ไดรับผลกระทบอยางหนักจากไวรัสโควิด 19 สงผลใหจีดีพีไทยในไตรมาสท่ี 1 หดตัวลดลง 
-1.80% ซึ่งเปนการหดตัวลงเปนคร้ังแรกต้ังแตเม่ือป 2557 การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 มีความรุนแรง และสงผลกระทบไปทุก
ภาคสวนของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายเวนระยะหางทางสังคม และ การปดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ เพ่ือปองกันการ 
แพรระบาดของเชื้อดังกลาว สงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางมาก โดยการบริโภคชะลอตัวลง โดยเฉพาะในกลุมสินคาคงทน, 
โรงแรม และรานอาหารลดลงอยางมาก  ซึ่งสอดคลองกับรายได, ความเชื่อม่ันผูบริโภค และ จํานวนนักทองเท่ียวท่ีลดลง โดยจํานวน
นักทองเท่ียวตางประเทศลดลงถึง 38% จากการปดพรมแดนตาง ๆ ท่ัวโลก ทางดานลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชนก็ปรับตัวลดลง 
เน่ืองจากความลาชาของพรบ.รายจายประจําป และการชะลอการลงทุนของภาคเอกชนท้ังจากการกอสรางและเคร่ืองจักร  ในขณะ
ท่ีอัตราเงินเฟอท่ัวไปในเดือนมิถุนายนติดลบท่ี -1.54% ซึ่งปจจัยหลักมาจากราคาพลังงานในตางประเทศท่ีลดลงอยางรวดเร็ว 
โดยลาสุดสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคงแหงชาติ ไดปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของปน้ีลงมาอยูท่ี  
-5.0% ถึง -6.0% ซึ่งถือเปนแนวโนมการปรับตัวลงรุนแรงท่ีสุดต้ังแตป 2541 

สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติใหลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายอยูท่ีระดับ 0.50% โดยคณะกรรมการมีมุมมอง
วาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมวาจะเติบโตไดตํ่ากวาท่ีคาดการณไว เงินเฟอยังคงอยูในระดับติดลบ และเสถียรภาพระบบการเงิน
เปราะบางมากข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ โดยกรรมการสวนใหญเห็นวานโยบายผอนคลายมากข้ึนจะชวยลดผลกระทบจากปจจัยลบท่ี
เกิดข้ึนได แตอยางไรก็ตาม กนง.ก็ยังคงติดตามเร่ืองเสถียรภาพระบบการเงิน, สภาพคลองในระบบการเงิน และ ผลกระทบจาก
สถานการณโควิด19 ตอไป 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี ยังคงเนนถือตราสารตลาดเงินและตราสารหน้ีจนครบอายุ กองทุนเนน
ลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความม่ันคงสงู เพ่ือบริหารความเสี่ยงในดานความสามารถในการชําระหน้ี 
(Credit Risk) และความเสี่ยงทางดานตลาด (Market Risk) ทําใหในรอบ 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทยธนบดี มีความผันผวน
ของผลตอบแทนในระดับตbาและมีผลการดําเนินงานอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

 



� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. 
ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการกองทนุเปดทหารไทยธนบด ี

ภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจสหรัฐในป 2563 หดตัวลงในไตรมาสแรก ถึง 4.8% ซึ่งเปนการเร่ิมตนของเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งปจจัยหลักมา
จากไวรัสโควิด 19 ซึ่งสงผลกระทบไปท่ัวโลก นโยบายตาง ๆ ในการลดผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาว สงผลให
เกิดการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบอยางมากกับเศรษฐกิจสหรัฐท่ีพ่ึงพาภาคบริการเปนอยางมาก  โดย
ตัวเลขการวางงานพุงสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ภาคการใชจายและการลงทุนลดลงอยางมากในทุกภาคสวน ถึงแมวาตัวเลขการนําเขา
และสงออกสุทธิจะยังคงเปนบวก แตตัวเลขดังกลาวเกิดจากการลดลงอยางมากของการนําเขาสินคาจากตางประเทศ ซึ่งสงผลให
เฟดตองดําเนินนโยบายผอนคลายทางการเงิน โดยการลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ีระดับตํ่าท่ีสุดในประวัติการณ ท่ี  
0.00 – 0.25%  และเฟดยังคงพรอมใชเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจอยางเต็มท่ี ถึงแมวาเฟดจะยังสง
สัญญานวาจะไมดําเนินนโยบายทางการเงินติดลบ แตก็ยังคงไมเรงข้ึนอัตราดอกเบ้ียจนกวาความเชื่อม่ันของเอกชนและประชาชนใน
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาดีข้ึน 

เศรษฐกิจท่ัวโลกโดยรวมปรับตัวแยลง  โดยอัตราเพ่ิมของผลผลิตภายในประเทศ (GDP) ของประเทศตาง ๆ ในไตรมาส 1 
ป 2563 เปนดังน้ี สหรัฐฯเติบโตรอยละ -4.80 ไตรมาสตอไตรมาส สหภาพยุโรปเติบโตรอยละ -3.80 ไตรมาสตอไตรมาส จีนเติบโต
รอยละ -9.8 ไตรมาสตอไตรมาส เกาหลีใตเติบโตรอยละ -1.4 ไตรมาสตอไตรมาส อัตราเงินเฟอของกลุมประเทศพัฒนาแลว
คอนขางผันผวนเน่ืองจากราคานํ้ามันท่ีปรับตัวอยางผันผวน และเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินนโยบายทางการเงินของประเทศ
ตาง ๆ 

ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปน้ีไดรับผลกระทบอยางหนักจากไวรัสโควิด 19  สงผลใหจีดีพีไทยในไตรมาสท่ี 1 หดตัวลดลง 
-1.80 % ซึ่งเปนการหดตัวลงเปนคร้ังแรกต้ังแตเม่ือ ป 2557 การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 มีความรุนแรง และสงผลกระทบไป
ทุกภาคสวนของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายเวนระยะหางทางสังคม และการปดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ เพ่ือปองกัน
การแพรระบาดของเชื้อดังกลาว สงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางมาก โดยการบริโภคชะลอตัวลง โดยเฉพาะในกลุมสินคาคงทน, 
โรงแรม และรานอาหารลดลงอยางมาก  ซึ่งสอดคลองกับรายได, ความเชื่อม่ันผูบริโภค และ จํานวนนักทองเท่ียวท่ีลดลงโดยจํานวน
นักทองเท่ียวตางประเทศลดลงถึง 38% จากการปดพรมแดนตาง ๆ ท่ัวโลก ทางดานลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชนก็ปรับตัวลดลง
เน่ืองจากความลาชาของพรบ.รายจายประจําป และการชะลอการลงทุนของภาคเอกชนท้ังจากการกอสรางและเคร่ืองจักร  ในขณะ
ท่ีอัตราเงินเฟอท่ัวไปในเดือนมิถุนายนติดลบท่ี -1.54 % ซึ่งปจจัยหลักมาจากราคาพลังงานในตางประเทศท่ีลดลงอยางรวดเร็ว  
โดยลาสุดสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคงแหงชาติ ไดปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของปน้ีลงมาอยูท่ี 
-5.0% ถึง -6.0% ซึ่งถือเปนแนวโนมการปรับตัวลงรุนแรงท่ีสุดต่ังแตป 2541 

 

ตลาดตราสารหน้ี 

 หลังจากท่ี กนง. จะมีมติปรับลดอัตราดอกเบ้ียเปนรอยละ 0.50 ตอป ในเดือนพฤษภาคมน้ี  แตเศรษฐกิจไทยยังคงมีความ
ผันผวนจากปจจัยท้ังในและตางประเทศ รวมถึงอัตราเงินเฟอยังคงอยูในระดับตํ่า จึงทําใหเศรษฐกิจไทยยังคงมีความผันผวน โดย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 เทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม 2562 อัตราผลตอบแทนในชวงอายุ 
1 เดือนถึง 10 ป มีการปรับตัวลดลงประมาณรอยละ 0.20 ถึง 0.70 โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยชวงอายุ 10 ปอยูท่ีรอยละ 
1.18 ในนขณะท่ีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนโดยรวมปรับลดลงอยางมากตลอดทุกชวงอายุ
ประมาณ 1.20% ถึง 1.40% เชนกัน 



� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 
1 พฤษภาคม 2562 ถงึ 30 เมษายน 2563 

จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี ท่ีเนนลงทุนในตราสารหน้ีอายุประมาณ 3 เดือน ทําใหตราสารหน้ี
สวนใหญไมไดรับผลกระทบจากการตีราคาตามมูลคาตลาด (Mark-to-Market) อยางไรก็ตามยังมีตราสารหน้ีบางตัวท่ีตองตี
ราคาตามราคาตลาด จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนเล็กนอยในบางวัน นอกจากน้ันทางกองทุนไดปรับเพ่ิม
สินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูงเพ่ือรองรับการไถถอนหนวยลงทุน เพ่ือใหเหมาะสมกับกองทุนเปดท่ีใหผูลงทุนสามารถซื้อขายหนวย
ลงทุนไดทุกวัน รวมท้ังใหเหมาะสมกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

กองทุนมีเงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึนจากรอบบัญชีกอนหนา โดย ณ สิ้นงวด มียอดเพ่ิมข้ึนเปน 25.21 ลานบาท โดยกลุมการ
ลงทุนท่ีลงทุนสูง คือ พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ทําใหรายไดของกองทุนสมํ่าเสมอตลอดมา 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนี้แหงสทิธิ
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) : 
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government Bond 
Total Return Index) (รอยละ 50)และดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะสั้นท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูในระดับ 
A-ข้ึนไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Commercial Paper A- Up Index) (รอยละ 50) 
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดดังกลาวเร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เปนตน (จากเดิมใชตัวชีว้ัดเปนอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือนของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ) 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่ง
อยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันท่ี
มีการเปลี่ยนตัวชีว้ัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซดของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือ 
ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ 
การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีก
ตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ 
ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
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ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  
จะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีภาคสถาบันการเงิน และตราสารหน้ีภาคเอกชนชั้นดี ในประเทศ กองทุนจะเนน
ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไดรับการจัดอันดับ และ/หรือผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้าํประกัน มีอันดับความนาเชื่อถือ
ระยะสั้นอันดับแรก ในระดับ National Scale และ/หรือ มีอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นสองอันดับแรกในระดับ International Scale 
และในกรณีท่ีไมมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น (หรือสวนของตราสารหน้ีระยะ
ยาวท่ีอายุไมเกิน 397 วัน) ท่ีไดรับการจัดอันดับ และ/หรือผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน มีอันดับความ
นาเชื่อถือระยะยาวสามอันดับแรก ท้ังน้ี กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ี ธุรกรรมทางการเงิน และ/หรือเงินฝากท่ีมีกาหนดการชําระ
คืนเม่ือทวงถาม หรือมีอายุสัญญา หรือจะครบกําหนดชําระคืนไมเกิน 397วัน นับแตวันท่ีลงทุนหรือเขาทําสัญญา ภายใตหลักเกณฑ
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

กองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)ไดโดยเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

นอกจากน้ี กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives)โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสีย่ง (Hedging)ดานราคา
ตราสาร และ/หรืออัตราดอกเบ้ีย เทาน้ัน แตจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 
(Structured Notes) 

ท้ังน้ี กองทุนจะพยายามใหอายุถัวเฉลีย่แบบถวงนํ้าหนัก (portfolio duration) ของตราสาร ธุรกรรมทางการเงิน (รวมเงินฝาก)ท่ี
กองทุนลงทุน ไมเกิน 92 วัน โดยประมาณ โดยจะคํานึงถึงความม่ันคงและผลตอบแทนของตราสารเปนสําคัญ 

ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสนิของกองทุนน้ีมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนัก ณ ขณะใดขณะหน่ึง
เกิน 3 เดือนติดตอกันเปนระยะเวลา 5 วันทําการไมวาจะเกิดจากการลงทุนเพ่ิมหรือไมก็ตาม บริษัทจะดําเนินการใหเปนไปตามท่ี
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

ขอมูลเพ่ิมเติม 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการท่ัวไป 
กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับ ชื่อเว็บไซต 
(Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 17 มกราคม 2563  
เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 

1. Website และ Email Address Website : www.tmbameastspring.com 

Email: marketing@tmbameastspring.com 

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

โทรสาร   0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 
 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
30 เม.ย. 

63 
30 เม.ย. 

62 
30 เม.ย. 

61 
28 เม.ย. 

60 
29 เม.ย. 

59 

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

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 22.0061 21.7657 21.5431 21.3553 21.1302 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป +1.10% +1.03% +0.87% +1.07% +1.19% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป +1.41% +0.93% +0.93% +0.94% +0.94% 

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

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 3,261 3,957 5,103 5,800 6,186 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 3,095 4,622 5,643 6,007 6,914 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -731 -1,193 -747 -4,490 -1,958 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.69% 0.43% 0.67% 0.61% 0.62% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทยธนบด ีณ วนัที ่30 เมษายน 2563   

 

 ยอนหลัง 
 3 เดือน 

ยอนหลัง  
6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ยอนหลัง  
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (31 ม.ค. 63) (31 ต.ค. 62) (30 เม.ย. 62) (28 เม.ย. 60) (15 พ.ค. 40) 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี +0.18% +0.43% +1.10% +1.00% +3.49% 

เกณฑมาตรฐาน ** +0.41% +0.94% +1.41% +1.09% +1.69% 
**ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government Bond Total 
Return Index) 50% และดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะส้ันท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสารอยูในระดับ A-ขึ้นไป ของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Commercial Paper A- Up Index) 50% 

 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึง 
 ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงิน
ลงทุน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และขอมูลทาง
การเงินท่ีสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 ผลการ
ดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง
ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนดจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาได
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ
ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ืองท่ี
เก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหารมี
ความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล
ท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูได
เสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช
งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูล
ท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดง
ขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอ
สงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม
แนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของ
ขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณ
หรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  
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 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็น
ที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการ
ตรวจสอบของขาพเจา 

 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 1 มิถุนายน 2563 
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งบดุล

ณ วันที่  30 เมษายน 25 63

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 3,432,256,135.15 บาท

ในป 2563 และ 3,972,403,788.41 บาท ในป 2562) 3, 7, 8 3,432,410,607.18 3,972,509,924.78 

เงินฝากธนาคาร 5 25,209,987.23 9,185,096.09 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 7 1,439,870.85 7,921,698.87 

จากการขายเงินลงทุน - 1,994,062.88 

จากการขายหนวยลงทุน 3,237,983.34 7,008,441.18 

รวมสินทรัพย 3,462,298,448.60 3,998,619,223.80 

หนี้สิน

เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 199,978,332.00 40,166,762.40 

คาใชจายคางจาย 7 1,036,211.65 1,276,011.61 

ภาษีเงินไดคางจาย 10,493.38 - 

หนี้สินอื่น 43,004.46 75,067.98 

รวมหนี้สิน 201,068,041.49 41,517,841.99 

สินทรัพยสุทธิ 3,261,230,407.11 3,957,101,381.81 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,481,963,795.72 1,818,038,866.44 

กําไร(ขาดทุน)สะสม 

บัญชปีรับสมดลุ (10,965,193,341.93) (10,570,559,616.41) 

กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน 4 12,744,459,953.32 12,709,622,131.78 

สินทรัพยสุทธิ 3,261,230,407.11 3,957,101,381.81 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 22.0061 21.7657 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 148,196,379.5714 181,803,886.6431 

บาท
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งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 25 63

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจากการลงทุน 3

รายไดดอกเบ้ีย 7 46,461,367.03 64,911,313.07 

รวมรายได 46,461,367.03 64,911,313.07 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 6, 7 9,303,376.33 13,866,908.16 

คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน 6 829,551.10 1,236,465.96 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 6, 7 2,325,844.05 3,466,727.17 

ภาษีเงินได 11,921.86 - 

คาใชจายอ่ืน 320.00 - 

รวมคาใชจาย 12,471,013.34 18,570,101.29 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 33,990,353.69 46,341,211.78 

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 799,132.19 384,855.18 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 48,335.66 111,079.26 

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 847,467.85 495,934.44 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 34,837,821.54 46,837,146.22 

บาท



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 25 63

2563 2562

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป

รายไดสุทธิจากการลงทุน 33,990,353.69 46,341,211.78 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 799,132.19 384,855.18 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 48,335.66 111,079.26 

การเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 34,837,821.54 46,837,146.22 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 4,496,792,674.76 3,692,127,619.44 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (5,227,501,471.00) (4,885,047,254.12) 

การลดลงสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (730,708,796.24) (1,192,919,634.68) 

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (695,870,974.70) (1,146,082,488.46) 

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

สินทรัพยสุทธิปลายป 3,261,230,407.11 3,957,101,381.81 

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

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

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 204,891,206.4610 170,692,837.8639 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (238,498,713.5327) (225,770,806.6361) 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 148,196,379.5714 181,803,886.6431 

บาท

หนวย



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 25 63

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 34,837,821.54 46,837,146.22 

ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

ให เปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

การซ้ือเงินลงทุน (16,289,150,790.62) (22,277,193,223.11) 

การขายเงินลงทุน 16,864,137,910.83 23,431,045,738.58 

สวนตํ่ามูลคาตราสารหน้ีตัดบัญชี (34,040,334.76) (43,402,997.78) 

การลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 6,481,828.02 3,465,893.05 

การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 1,994,062.88 (1,994,062.88) 

การลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน 3,770,457.84 21,424,846.82 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 159,811,569.60 (34,703,318.90) 

การลดลงในคาใชจายคางจาย (239,799.96) (363,376.53) 

การเพ่ิมข้ึนในภาษีเงินไดคางจาย 10,493.38 - 

การลดลงในหน้ีสินอ่ืน (32,063.52) (21,466.56) 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (799,132.19) (384,855.18) 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (48,335.66) (111,079.26) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 746,733,687.38 1,144,599,244.47 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 4,496,792,674.76 3,692,127,619.44 

การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในระหวางป (5,227,501,471.00) (4,885,047,254.12) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (730,708,796.24) (1,192,919,634.68) 

เงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 16,024,891.14 (48,320,390.21) 

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

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 25,209,987.23 9,185,096.09 

บาท



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  3 0  เมษายน 25 63

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบีย้ เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท) (บาท)

เงินฝากประจํา

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 10/06/63 1.90 80,000,000.00 80,000,000.00 2.33

ธนาคารอาคารสงเคราะห 20/04/64 1.10 150,000,000.00 150,000,000.00 4.37

รวมเงินฝากประจํ า 23 0 ,0 00 ,0 00 .0 0 6 .70

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 17/07/63 200,000,000.00 199,201,556.50 5.80

 บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 29/05/63 100,000,000.00 99,908,265.94 2.91

 บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 10/07/63 50,000,000.00 49,919,048.45 1.46

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 22/10/63 100,000,000.00 99,461,180.24 2.90

รวมตั๋วแลกเงิน 448 ,49 0 ,05 1.13 13 .0 7

พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20507A 07/05/63 120,000,000.00 119,990,104.92 3.50

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20507B 07/05/63 281,000,000.00 280,967,670.03 8.19

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20514C 14/05/63 100,000,000.00 99,986,823.65 2.91

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20521A 21/05/63 123,000,000.00 122,973,071.66 3.58

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20528B 28/05/63 192,000,000.00 191,936,419.35 5.59

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20604B 04/06/63 48,000,000.00 47,979,441.14 1.40

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20604C 04/06/63 60,000,000.00 59,951,414.72 1.75

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20611A 11/06/63 200,000,000.00 199,829,405.91 5.82

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20611B 11/06/63 340,000,000.00 339,702,364.89 9.90

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20618A 18/06/63 30,000,000.00 29,969,029.28 0.87

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20618B 18/06/63 30,000,000.00 29,982,257.08 0.87

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20625A 25/06/63 85,000,000.00 84,943,737.59 2.47

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20702A 02/07/63 7,000,000.00 6,993,703.75 0.20

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20702C 02/07/63 150,000,000.00 149,835,837.39 4.37

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20709B 09/07/63 200,000,000.00 199,742,502.96 5.82

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20716B 16/07/63 200,000,000.00 199,798,231.16 5.82

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20723B 23/07/63 300,000,000.00 299,683,115.89 8.73



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)

ณ วันที่  3 0  เมษายน 2 5 6 3

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วนัครบอายุ ดอกเบีย้ เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท) (บาท)

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20730A 30/07/63 20,000,000.00 19,975,261.60 0.58

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20730B 30/07/63 120,000,000.00 119,879,398.04 3.49

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20806A 06/08/63 50,000,000.00 49,946,242.79 1.46

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20903B 03/09/63 25,000,000.00 24,966,654.13 0.73

รวมพันธบัตร 2 ,6 79 ,0 3 2 ,6 8 7.9 3 78 .0 5

หุนกู

บริษัท โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั 30/06/63 75,000,000.00 74,887,868.12 2.18

รวมหุนกู 74,8 8 7,8 6 8 .12 2 .18

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3 ,43 2 ,2 5 6 ,13 5 .15  บาท) 3 ,43 2 ,410 ,6 0 7.18 10 0 .0 0



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  3 0  เมษายน 2 5 6 2

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วนัครบอายุ ดอกเบ้ีย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท) (บาท)

เงินฝากประจํา

ธนาคารธนชาต จํากัด (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 2 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 7.0 5

ตั๋วแลกเงิน

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

รวมตั๋วแลกเงิน 19 9 ,9 8 8 ,9 6 0 .2 6 5 .0 3

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

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

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

รวมพันธบัตร 2 ,6 9 2 ,5 0 6 ,715 .2 9 6 7.79



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)

ณ วันที่  3 0  เมษายน 2 5 6 2

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วนัครบอายุ ดอกเบ้ีย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท) (บาท)

หุนกู

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 ไทยยูเน่ียน 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

รวมหุนกู 8 0 0 ,0 14,2 49 .2 3 2 0 .13

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3 ,9 72 ,40 3 ,78 8 .41 บาท) 3 ,9 72 ,5 0 9 ,9 2 4.78 10 0 .0 0



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี

ข อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 25 63

2563 2562 2561 2560 2559 2558

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 21.7657 21.5431 21.3564 21.1308 20.8817 20.5140 

รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายไดจากการลงทุนสุทธิ * 0.2413 0.2166 0.1868 0.2246 0.2505 0.3647 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (0.0008) 0.0047 (0.0001) 0.0005 (0.0051) 0.0006 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (0.0001) 0.0013 - 0.0005 0.0037 0.0024 

รายไดจากกิจกรรมลงทุนท้ังส้ิน 0.2404 0.2226 0.1867 0.2256 0.2491 0.3677 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 22.0061 21.7657 21.5431 21.3564 21.1308 20.8817 

อัตราสวนของกําไรสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) 1.13 1.01 0.87 1.06 1.19 1.78

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท) 3,261,230 3,957,101 5,103,184 5,800,648 6,185,974 8,061,327 

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉล่ียระหวางป (%) 1.10 1.00 0.87 1.06 1.19 1.76

อัตราสวนของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉล่ียระหวางป (%) *** 1,054.65 963.33 1,121.10 1,538.91 1,240.38 1,287.37

ขอมูลเพ่ิมเติม

* คํานวณจากจํานวนหนวยท่ีจําหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในระหวางป เน่ืองจาก

ชวงเวลาของรายการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ันข้ึนอยู กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป

*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตองเปนรายการซ้ือหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริงซ่ึงไมรวมถึงการซ้ือโดย

มีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน

บาท
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กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่30 เมษายน 2563 

1. ลักษณะของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ปจจุบันกองทุนมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 40,000 ลานบาท 

(แบงเปน 4,000 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัท

จัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน

ของกองทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมมีกําหนดอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตรา

สารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นอันดับแรกในระดับ National Scale และ/หรือมีอันดับความนาเชื่อถือ

ระยะสั้นสองอันดับแรกในระดับ International Scale และอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยหรือธุรกรรมการซื้อโดยมี

สัญญาขายคืน หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา  

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่

ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได

จัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนิน

ธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม ซึ่งมีผลบังคับใช

สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการ

ปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ

อธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 
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ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมีดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทนรับ หรือ

จายลวงหนา 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกองทุน 

การประกาศใชแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่

ประกาศใชโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2563 

ฝายบริหารของกองทุนอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกลาว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุน มีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น 

- หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

- กองทุนใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกําหนดภายใน 90 
วัน นับตั้งแตวันที่ลงทุนและไมมีเง่ือนไขการตออายุเมื่อมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไมแตกตางจากราคาทุน
ตัดจําหนายอยางเปนสาระสําคัญ 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน  ณ วันที่

วัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง  
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บัญชีสวนเกินและสวนลดมูลคาตราสารหนี้ตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งยอดที่ตัดจําหนายนี้แสดงเปน

รายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย โดย

มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทาง

บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. กําไรสะสมตนป 

 บาท 

 2563  2562 

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

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 1 พ.ค. 42) 11,140,715,127.59  11,094,373,915.81 

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม    

(เริ่มสะสม 1 พ.ค. 42) 15,777,120.72  15,392,265.54 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุนสะสม   

(เริ่มสะสม 1 พ.ค. 42) (150,256,068.53)  (150,367,147.79) 

กําไรสะสมตนป 12,709,622,131.78  12,662,784,985.56 

5. เงินฝากธนาคาร 
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 บาท  อัตราดอกเบี้ย (%) 

ธนาคาร 2563 2562  2563  2562 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) - 220,259.48 -  0.75 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) - 363,993.36 -  0.75 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - 20,573.76 - 0.375 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 25,209,987.23 8,580,269.49 0.125  0.375 

รวมเงินฝากธนาคาร 25,209,987.23 9,185,096.09   

 

6. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน  

คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 0.75 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.072 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.0875 ตอป ของมูลคาสนิทรัพยสุทธิของกองทุน 

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 และ 2562 มีดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการ 9,303,376.33  13,866,908.16 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 2,325,844.05  3,466,727.17 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)     

ซื้อเงินลงทุน 1,367,900,651.66  1,879,847,861.74 ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 51,870,113.32  139,905,965.52 ราคาตลาด 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)    

ซื้อเงินลงทุน 1,142,608,703.44  -  ราคาตลาด 



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการกําหนดราคา 

ขายเงินลงทุน 220,618,268.27  -  ราคาตลาด 

ดอกเบี้ยรับ 524,712.33  -  ราคาตลาด 

 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2563  2562 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 784,774.99  980,325.91 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 196,193.71  245,081.49 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)    

เงินลงทุน 80,000,000.00  - 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 1,357,589.04  - 

 

8. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยไมรวมเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

32,643.29 ลานบาท (ป 2562: จํานวนเงิน 44,528.24 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 1,054.65 (ป 2562: รอยละ 

963.33) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป 

9. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือ

การคา 

มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาดที่แสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

 



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมีการ

เปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเทานั้น  

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไมคาด

วาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความผัน
ผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวก
หรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตราสารวามี
ความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 

กองทุนเป	ดทหารไทยธนบดี 
รายงานสรุปเงินลงทุน 

ณ วันท่ี  30 เมษายน  2563 
 กลุ"มของตราสาร มูลค"าตามราคา % of NAV 
 ตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย  2,679,032,687.93 82.15% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
 (ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย7 หรือบริษัทเงินทุน  0.00 0.00% 
 เป<นผู?ออก ผู?รับรอง ผู?รับอาวัล ผู?สลักหลัง หรือผู?ค?@าประกัน 
 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับ Investment Grade 523,377,919.25 16.05% 
 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับต�@ากว�าอันดับท่ีสามารถลงทุนได?  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารท่ีไม�ได?รับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ 
 (จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 256,637,532.15 7.86% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 

กองทุนเป	ดทหารไทยธนบดี 
ข/อมูลรายละเอียดการลงทุน 
ณ วันท่ี  30 เมษายน  2563 

 จํานวนเงินต/นและ มูลค"าตามราคา % of NAV 
 จํานวนหุ/น/หน"วย ตลาด (บาท) 

 พันธบัตร 
 อายุคงเหลือน?อยกว�าหนึ่งปQ 2,681,000,000 2,679,032,687.93 82.15% 
 รวมพันธบัตร 2,679,032,687.93 82.15% 
 หุ?นกู? 
 Rating A+ 250,000,000 249,288,494.63 7.64% 
 Rating A 200,000,000 199,201,556.50 6.11% 
 Rating AAA 75,000,000 74,887,868.12 2.30% 
 รวมหุ?นกู? 523,377,919.25 16.05% 
 เงินฝากธนาคาร 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห7 150,000,000 150,049,590.16 4.60% 
 บมจ. ธนาคารธนชาต 80,000,000 81,357,589.04 2.49% 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย7 25,230,352.95 0.77% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 256,637,532.15 7.86% 
 ทรัพย7สินอ่ืน 3,250,309.27 0.10% 
 หนี้สินอ่ืน -201,068,041.49 -6.16% 
 มูลค�าทรัพย7สินสุทธิ 3,261,230,407.11 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 148,196,379.57 
 มูลค�าทรัพย7สินสุทธิต�อหน�วย 22.0061 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 

กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี        

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร       

ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2563        

 ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง / 
อาวลั / 

คbาประกัน วันครบกําหนด 
อนัดบัความ

นาเชือ่ถอื มูลคาหนาตัว๋ 
มูลคาตามราคา

ตลาด(บาท) 

1 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20507A   7 พ.ค. 63 GOV 120,000,000.00 119,990,104.92 

2 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20507B   7 พ.ค. 63 GOV 281,000,000.00 280,967,670.03 

3 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20514C   14 พ.ค. 63 GOV 100,000,000.00 99,986,823.65 

4 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20521A   21 พ.ค. 63 GOV 123,000,000.00 122,973,071.66 

5 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20528B   28 พ.ค. 63 GOV 192,000,000.00 191,936,419.35 

6 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20604B   4 มิ.ย. 63 GOV 48,000,000.00 47,979,441.14 

7 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20604C   4 มิ.ย. 63 GOV 60,000,000.00 59,951,414.72 

8 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20611A   11 มิ.ย. 63 GOV 200,000,000.00 199,829,405.91 

9 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20611B   11 มิ.ย. 63 GOV 340,000,000.00 339,702,364.89 

10 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20618A   18 มิ.ย. 63 GOV 30,000,000.00 29,969,029.28 

11 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20618B   18 มิ.ย. 63 GOV 30,000,000.00 29,982,257.08 

12 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20625A   25 มิ.ย. 63 GOV 85,000,000.00 84,943,737.59 

13 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20702A   2 ก.ค. 63 GOV 7,000,000.00 6,993,703.75 

14 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20702C   2 ก.ค. 63 GOV 150,000,000.00 149,835,837.39 

15 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20709B   9 ก.ค. 63 GOV 200,000,000.00 199,742,502.96 

16 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20716B   16 ก.ค. 63 GOV 200,000,000.00 199,798,231.16 
 



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี        

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ)       

ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2563        

 ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง / 
อาวลั / 

คbาประกัน วันครบกําหนด 
อนัดบัความ

นาเชือ่ถอื มูลคาหนาตัว๋ 
มูลคาตามราคา

ตลาด(บาท) 

17 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20723B   23 ก.ค. 63 GOV 300,000,000.00 299,683,115.89 

18 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20730A   30 ก.ค. 63 GOV 20,000,000.00 19,975,261.60 

19 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20730B   30 ก.ค. 63 GOV 120,000,000.00 119,879,398.04 

20 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20806A   6 ส.ค. 63 GOV 50,000,000.00 49,946,242.79 

21 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20903B   3 ก.ย. 63 GOV 25,000,000.00 24,966,654.13 

22 หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส BTSG20717A   17 ก.ค. 63 A 200,000,000.00 199,201,556.50 

23 หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF20O22A   22 ต.ค. 63 A+ 100,000,000.00 99,461,180.24 

24 หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) CPFTH20529A   29 พ.ค. 63 A+ 100,000,000.00 99,908,265.94 

25 หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) CPFTH20710A   10 ก.ค. 63 A+ 50,000,000.00 49,919,048.45 

26 หุนกู บจ. โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) TLT20630A   30 มิ.ย. 63 AAA 75,000,000.00 74,887,868.12 

27 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D   24 เม.ย. 64 AAA(tha) 150,000,000.00 150,049,590.16 

28 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB   AA+(tha)  25,230,352.95 

29 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารธนชาต TBANK F/D   10 มิ.ย. 63 AA- 80,000,000.00 81,357,589.04 



�� 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 > 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 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทยธนบด ี

สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบบัญชี 2562/2563 ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 

  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ค.  2562  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ค.  2562 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563  ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 9,303.38 0.2998 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 829.55 0.0267 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 2,325.84 0.0749 

 คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 คาภาษีเงินได 11.92 0.0004 

 คาใชจายอื่น ๆ 0.32 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 12,471.01 0.4018 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  
 เทากับ 3,095,189,002.82 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 526.27% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
 
 

 

 

 

 

 

 

 



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยธนบด ี

สําหรับรอบปบัญชี 2562/2563 (ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารธนชาต 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 2563 

ไมมี 
 
 
รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

 

 
 
 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (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 

 
 

1 ดร.สมจินต ศรไพศาล 
2 นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ 
3 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

4 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 
5 นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม 
6 นายพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ 
7 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 



�� กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

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 

 


