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1 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

วันท่ี  9 ธันวาคม 2562 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน 

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562  ของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในป 2562 เศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตได โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการจางงานท่ีแข็งแกรงจากอัตราการวางงานท่ีตํ่า

ท่ีสุดในรอบเกือบ 50 ป ภาคการใชจายภาคครัวเรือนก็ยังคงเติบโตไดตอเน่ืองจากปท่ีแลว แตอยางไรก็ตามความเชื่อม่ันในภาค

ธุรกิจเร่ิมชะลอตัวลง จากปจจัยความเสี่ยงภายนอกประเทศ ซึ่งมีผลมาจากสงครามการคาซึ่งสหรัฐไดเก็บภาษีนําเขาจาก

ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะจีน จึงสงผลตอการคาโลกในอนาคตท่ีอาจจะมีความเสี่ยง และ อาจสงผลลบตอแนวโนมเศรษฐกิจใน

ระยะถัดไปของท้ังสหรัฐและท่ัวโลก ทางดานอัตราเงินเฟอท่ีไมรวมอาหารและพลังงาน ซึ่งเปนเปาหมายหลักของเฟดยังคงอยูใน

ระดับตํ่ากวาเปาหมายท่ี 2% อยางตอเน่ือง ถึงแมวาเศรษฐกิจยังคงปรับตัวไดดีแตแนวโนมขางหนายังคงมีความผันผวน และ 

เปราะบาง สงผลใหเฟดปรับประมาณการอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงจากท่ีปลายปท่ีแลวมองวาปน้ียังคงสามารถปรับข้ึนอัตรา

ดอกเบ้ียไดตอ เปนลดดอกเบ้ียลงในปน้ีซึ่งเปนการยุติการข้ึนดอกเบ้ียในรอบน้ีไวสูงสุดท่ี 2.25 – 2.50% โดยเฟดยังคงตองการ

ติดตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ และการจางงานอยางใกลชิดเพ่ือตัดสินใจในการปรับอัตราดอกเบ้ียนโยบาย

ตอไปในอนาคต ซึ่งในปน้ีเฟดไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงถึง 3 คร้ัง รวมท้ังหมด 0.75% ในการประชุมเดือน กรกฎาคม, 

กันยายน และ ตุลาคม ท่ีผานมา โดยตลาดยังคงมองวาเฟดยังมีโอกาสท่ีจะลดดอกเบ้ียลงตอไดอีกในปหนา 

ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปน้ีเร่ิมสงสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเปนวงกวางมากข้ึน โดยตัวเลขชี้วัดทาง

เศรษฐกิจในมีการออนตัว และ ลดตัวลงในเกือบทุกดาน เร่ิมจากการบริโภคภาคครัวเรือนท่ีชะลอตัวลง เน่ืองมาจากรายไดนอก

ภาคการเกษตร และ ภาระหน้ีครัวเรือน เปนปจจัยสําคัญท่ีกดดันการใชจายของประชาชนใหชะลอตัวลง โดยเฉพาะจากสินคา

คงทน เชน รถยนตท่ีมีการปรับตัวลดลง ทางดานภาคการลงทุนไดมีการหดตัวลงถึงรอยละ 5 ซึ่งมีผลมาจากการชะลอการ

ลงทุนของท้ังจากภาคอสังหาริมทรัพย และ การผลิตเพ่ือสงออก การใชจายภาครัฐไดกลับมาหดตัวอีกคร้ังเน่ืองมาจากการ

ชะลอการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทางดานภาคตางประเทศการสงออกไดมีการหดตัวลงอยางตอเน่ือง แทบทุกตลาดยกเวนสหรัฐ 

เน่ืองมาจากสงครามการคาระหวางสหรัฐและจีน โดยภาคการนําเขาก็ไดปรับตัวลดลงเชนกันโดยเฉพาะสินคาท่ีเปนวัตถุดิบใน

การผลิตเพ่ือสงออกตอ มีเพียงปจจัยเดียวท่ีปรับตัวดีข้ึนคือจํานวนนักทองเท่ียวโดยเฉพาะจากจีน โดยปรับตัวดีข้ึนเพราะฐานท่ี

ตํ่าในปท่ีแลว และการชุมนุมประทวงท่ีฮองกงซึ่งเปนจุดหมายสําคัญของนักทองเท่ียวชาวจีน ทางดานอัตราเงินเฟอน้ันมีการ

ปรับตัวลดลงตลอดท้ังปโดยลาสุดในเดือนพฤศจิกายน อัตราเงินเฟอท่ัวไป อยูท่ี 0.21% ซึ่งลดลงตามราคาพลังงานเปนสําคัญ 

โดยลาสุดธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของปน้ีลงมาอยูท่ีระดับ 2.8% 

เน่ืองจากการหดตัวลงในเกือบทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติ 5 ตอ 2 เสียงใหลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายจากรอยละ 1.50 ตอป เปนรอย

ละ 1.25 ตอป โดย 2 เสียงเห็นควรใหคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีรอยละ 1.50 ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2562 ในเดือน ตุลาคม ท่ี

ผานมา ซึ่งการเพ่ิมความผอนคลายทางการเงินข้ึน เน่ืองจากแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจมีแนวโนมตํ่ากวาท่ีประเมินไว 

จากการสงออกท่ีหดตัว และสงผลสูอุปสงคภายในประเทศ อัตราเงินเฟอท่ีตํ่ากวาเปาหมาย และเสถียรภาพการเงินท่ีถูกดูแลไป

แลวบางสวน สวนกรรมการ 2 ทานเห็นวา ปจจัยเสี่ยงดานเถียรภาพระบบการเงินท่ีอาจสูงข้ึน และยังมีความจําเปนท่ีตองรักษา

ขีดความสามารถในหารดําเนินนโยบายเพ่ือรองรับความเสี่ยงในอนาคต 



2 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

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 



3 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการกองทนุเปดทหารไทยธนบด ี

ภาวะเศรษฐกิจ 

ในป 2562 เศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตได โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการจางงานท่ีแข็งแกรงจากอัตราการวางงานท่ีตํ่า

ท่ีสุดในรอบเกือบ 50 ป ภาคการใชจายภาคครัวเรือนก็ยังคงเติบโตไดตอเน่ืองจากปท่ีแลว แตอยางไรก็ตามความเชื่อม่ันในภาค

ธุรกิจเร่ิมชะลอตัวลงจากปจจัยความเสี่ยงภายนอกประเทศ ซึ่งมีผลมาจากสงครามการคาซึ่งสหรัฐไดเก็บภาษีนําเขาจาก

ประเทศตาง ๆ  โดยเฉพาะจีน จึงสงผลตอการคาโลกในอนาคตท่ีอาจจะมีความเสีย่ง และอาจสงผลลบตอแนวโนมเศรษฐกิจในระยะ

ถัดไปของท้ังสหรัฐและท่ัวโลก ทางดานอัตราเงินเฟอท่ีไมรวมอาหาร และ พลังงาน ซึ่งเปนเปาหมายหลักของเฟดยังคงอยูในระดับ

ตํ่ากวาเปาหมายท่ี 2% อยางตอเน่ือง  ถึงแมวาเศรษฐกิจยังคงปรับตัวไดดีแตแนวโนมขางหนายังคงมีความผันผวน และเปราะบาง 

สงผลใหเฟดปรับประมาณการอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงจากท่ีปลายปท่ีแลวมองวาปน้ียังคงสามารถปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียไดตอ 

เปนลดดอกเบ้ียลงในปน้ี ซึ่งเปนการยุติการข้ึนดอกเบ้ียในรอบน้ีไวสูงสุดท่ี 2.25 – 2.50% โดยเฟดยังคงตองการติดตามการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ และการจางงานอยางใกลชิด เพ่ือตัดสินใจในการปรับอัตราดอกเบ้ียนโยบายตอไปในอนาคต 

ซึ่งเฟดไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงถึง 3 คร้ัง รวมท้ังหมด 0.75% ในการประชุมเดือน กรกฎาคม, กันยายน และ ตุลาคม 

ท่ีผานมา โดยตลาดยังคงมองวาเฟดยังมีโอกาสท่ีจะลดดอกเบ้ียลงตอไดอีกในปหนา 

ในป 2562 เศรษฐกิจท่ัวโลกโดยรวมปรับตัวแยลงจากในชวงปท่ีแลว ซึ่งเร่ิมมีการชะลอตัวลงเน่ืองจากมีปญหาเร่ือง

สงครามการคาเขามาทําใหการคาโลกในชวงต้ังแตคร่ึงหลังของปท่ีแลวเติบโตไมดีนัก โดยอัตราเพ่ิมของผลผลิตภายใน ประเทศ 

(GDP) ของประเทศตาง ๆ ในไตรมาส 3 ป 2562 เปนดังน้ี สหรัฐฯเติบโตรอยละ 1.9 ตอป สหภาพยุโรปเติบโตรอยละ 0.2 ไตรมาส

ตอไตรมาส จีนเติบโตรอยละ 1.5 ไตรมาสตอไตรมาส ทางดานญ่ีปุนเติบโตรอยละ 0.6 ไตรมาสตอไตรมาส  ในขณะท่ีอัตราเงินเฟอ

ของกลุมประเทศพัฒนาแลวยังคงคอนขางตํ่าอยางตอเน่ือง ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินนโยบายทางการเงินของประเทศ

ตาง ๆ ในอนาคต 

ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปน้ี เร่ิมสงสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเปนวงกวางมากข้ึน โดยตัวเลขชี้วัดทาง

เศรษฐกิจในมีการออนตัว และลดตัวลงในเกือบทุกดาน เร่ิมจากการบริโภคภาคครัวเรือนท่ีชะลอตัวลง เน่ืองมาจากรายไดนอก

ภาคการเกษตรและภาระหน้ีครัวเรือน เปนปจจัยสําคัญท่ีกดดันการใชจายของประชาชนใหชะลอตัวลง โดยเฉพาะจากสินคา

คงทนเชนรถยนตท่ีมีการปรับตัวลดลง ทางดานภาคการลงทุนไดมีการหดตัวลงถึงรอยละ 5 ซึ่งมีผลมาจากการชะลอการลงทุน

ของ ท้ังจากภาคอสังหาริมทรัพย และ การผลิตเพ่ือสงออก การใชจายภาครัฐไดกลับมาหดตัวอีกคร้ังเน่ืองมาจาก การชะลอการ

ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทางดานภาคตางประเทศการสงออกไดมีการหดตัวลงอยางตอเน่ือง แทบทุกตลาดยกเวนสหรัฐ 

เน่ืองมาจากสงครามการคาระหวางสหรัฐและจีน โดยภาคการนําเขาก็ไดปรับตัวลดลงเชนกันโดยเฉพาะสินคาท่ีเปนวัตถุดิบใน

การผลิตเพ่ือสงออกตอ มีเพียงปจจัยเดียวท่ีปรับตัวดีข้ึนคือจํานวนนักทองเท่ียวโดยเฉพาะจากจนี โดยปรับตัวดีข้ึนเพราะฐานท่ี

ตํ่าในปท่ีแลว และการชุมนุมประทวงท่ีฮองกงซึ่งเปนจุดหมายสําคัญของนักทองเท่ียวชาวจีน ทางดานอัตราเงินเฟอน้ันมีการ

ปรับตัวลดลงตลอดท้ังปโดยลาสุดในเดือนพฤศจิกายน อัตราเงินเฟอท่ัวไป อยูท่ี 0.21% ซึ่งลดลงตามราคาพลังงานเปนสําคัญ 

โดยลาสุดธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของปน้ีลงมาอยูท่ีระดับ 2.8% 

เน่ืองจากการหดตัวลงในเกือบทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
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ตลาดตราสารหน้ี 

 กนง. มีมติ 5 ตอ 2 เสียงใหลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงมาอยูท่ีระดับ 1.25% ตอป เน่ืองจากตัวเลขเศรษฐกิจไทยเร่ิมท่ี

จะชะลอตัวลง โดยเฉพาะผลกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกและอัตราเงินเฟอยังคงอยูในระดับตํ่า จึงทําใหเศรษฐกิจ

ไทยยังคงมีความผันผวน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 เทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม 2561 

อัตราผลตอบแทนในทุกชวงอายุมีการปรับตัวลงมากถึงรอยละ 0.30 – 1.00 โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยชวงอายุ 10 ป 

ณ สิ้นเดือนกันยายนอยูท่ีรอยละ 1.53 ในขณะท่ีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนโดยรวมปรับลดลง

ตลอดทุกชวงอายุ 1 – 10 ปรอยละ 0.80 ถึง 1.00 ซึ่งในชวงอายุ10ป มีการปรับลดลงมากกวาในชวงอายุ 2 ป ทําใหความชันของ 

เสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงอยางตอเน่ือง 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 

จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี ท่ีเนนลงทุนในตราสารหน้ีอายุประมาณ 3 เดือน ทําใหตราสาร

หน้ีสวนใหญไมไดรับผลกระทบจากการตีราคาตามมูลคาตลาด (Mark-to-Market) อยางไรก็ตามยังมีตราสารหน้ีบางตัวท่ีตอง

ตีราคาตามราคาตลาด จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนเล็กนอยในบางวัน นอกจากน้ันทางกองทุนไดปรับ

เพ่ิมสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูงเพ่ือรองรับการไถถอนหนวยลงทุน เพ่ือใหเหมาะสมกับกองทุนเปดท่ีใหผูลงทุนสามารถซื้อขาย

หนวยลงทุนไดทุกวัน รวมท้ังใหเหมาะสมกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

กองทุนมีเงินฝากธนาคารลดลงจากรอบบัญชีกอนหนา โดย ณ สิน้งวด มียอดลดลงเปน 8.1 ลานบาท ตามขนาดของ

มูลคาสินทรัพยสุทธิกองทุนท่ีลดลง โดยกลุมการลงทุนท่ีลงทุนสูง คือ พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคาร

พาณิชย ทําใหรายไดของกองทุนสมํ่าเสมอตลอดมา 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
31 ต.ค. 

62 
30 เม.ย. 

62 
31 ต.ค. 

61 
30 เม.ย. 

61 
31 ต.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 21.7657 21.6399 21.5431 21.4558 21.3553 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 21.9122 21.7657 21.6399 21.5431 21.4558 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดคร่ึงป +0.67% +0.58% +0.06% +0.41% +0.93% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดคร่ึงป +0.47% +0.46% +0.08% +0.46% +0.93% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 3,957 4,955 5,103 5,675 5,800 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 2,682 3,957 4,955 5,103 5,675 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 3,412 4,187 5,051 5,315 5,966 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -1,298 -1,022 -171 -593 -153 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.63% 0.47% 0.40% 0.53% 0.79% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทยธนบด ีณ วนัที ่31 ตลุาคม 2562   

 

ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง  
6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ยอนหลัง 
 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (31 ก.ค. 62) (30 เม.ย. 62) (31 ต.ค. 61) (31 ต.ค. 59) (15 พ.ค. 40) 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี +0.33% +0.67% +1.26% +1.04% +3.55% 

เกณฑมาตรฐาน ** +0.23% +0.47% +0.93% +0.93% +1.69% 
**อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉล่ียของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแกธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) การลงทุนในกองทุนเปดทหารไทยธนบดี ไมใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน 
โดยผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนจากกองทุนเปดทหารไทยธนบดีครบเต็มจํานวนได 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยัน 
 ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี  
งบดลุ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  
ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2562  

 
บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 2,669,753,008.94  บาท ) 2,669,841,626.41 

เงินฝากธนาคาร 8,102,602.97 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 4,574,959.29 

 จากการขายหนวยลงทุน 403,818.00 

รวมสินทรัพย 2,682,923,006.67 

หนีส้นิ  
คาใชจายคางจาย 895,107.57 

หน้ีสินอ่ืน 51,700.67 

รวมหน้ีสิน 946,808.24 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ 2,681,976,198.43 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,224,006,377.45 

บัญชีปรับสมดุล (11,274,776,623.24) 

กําไรสะสม 12,732,746,444.22 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 21.9122 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562  
 122,396,196.7221 หนวย) 2,681,976,198.43 
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กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี  
งบกําไรขาดทนุ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  
สาํหรบัรอบระยะเวลา 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2562  

 
บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียรับ 24,837,787.20 

 สวนลดรับ 4,732,330.81 

 รวมรายได 29,570,118.01 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 5,160,057.36 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 460,105.16 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,290,014.32 

 ภาษีเงินได 757.01 

 คาใชจายอ่ืน 320.00 

 รวมคาใชจาย 6,911,253.85 

รายไดจากการลงทนุสทุธ ิ 22,658,864.16 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 482,967.18 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (17,518.90) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 465,448.28 

  

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน 23,124,312.44 
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กองทุนเป	ดทหารไทยธนบดี 
รายงานสรุปเงินลงทุน 

ณ วันท่ี  31 ตุลาคม  2562 
 กลุ#มของตราสาร มูลค#าตามราคา % of NAV 
 ตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย  1,682,182,126.27 62.72% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
 (ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย3 หรือบริษัทเงินทุน  95,781,544.93 3.57% 
 เป<นผู?ออก ผู?รับรอง ผู?รับอาวัล ผู?สลักหลัง หรือผู?ค?@าประกัน 
 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับ Investment Grade 613,799,993.13 22.89% 
 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับต�@ากว�าอันดับท่ีสามารถลงทุนได?  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารท่ีไม�ได?รับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ 
 (จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 290,747,868.94 10.84% 
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กองทุนเป	ดทหารไทยธนบดี 
ข.อมูลรายละเอียดการลงทุน 
ณ วันท่ี  31 ตุลาคม  2562 

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

 พันธบัตร 
 อายุคงเหลือน?อยกว�าหนึ่งปR 1,686,000,000 1,682,182,126.27 62.72% 
 รวมพันธบัตร 1,682,182,126.27 62.72% 
 หุ?นกู? 
 Rating AA- 300,000,000 299,701,082.90 11.17% 
 Rating - 150,000,000 149,889,000.00 5.59% 
 Rating AAA 93,000,000 93,531,486.63 3.49% 
 Rating A 60,000,000 60,559,351.20 2.26% 
 Rating A-(tha) 10,000,000 10,119,072.40 0.38% 
 รวมหุ?นกู? 613,799,993.13 22.89% 
 หุ?นกู?ธนาคาร 
 Rating AA+(tha) 95,000,000 95,781,544.93 3.57% 
 รวมหุ?นกู?ธนาคาร 95,781,544.93 3.57% 
 เงินฝากธนาคาร 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห3 200,000,000 202,040,548.00 7.53% 
 บมจ. ธนาคารธนชาต 80,000,000 80,599,671.23 3.01% 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย3 8,107,649.71 0.30% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 290,747,868.94 10.84% 
 ทรัพย3สินอ่ืน 411,473.41 0.02% 
 หนี้สินอ่ืน -946,808.25 -0.04% 
 มูลค�าทรัพย3สินสุทธิ 2,681,976,198.43 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 122,396,196.72 
 มูลค�าทรัพย3สินสุทธิต�อหน�วย 21.9122 
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กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี        

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร        

ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2562        

 
ประเภท

หลักทรัพย ชือ่ผูออก 
ชือ่

หลักทรัพย 

ผูรับรอง / 
อาวลั / 

คxาประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นาเชือ่ถอื มูลคาหนาตัว๋ 
 มลูคาตามราคา

ตลาด (บาท) * 
มูลคาตามราคา

ตลาด(บาท) 

1 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19D06A   7 ธ.ค. 62 GOV 114,000,000.00 113,843,090.30 113,843,090.30 

2 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19D06B   6 ธ.ค. 62 GOV 115,000,000.00 114,843,683.60 114,843,683.60 

3 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19D06C   6 ธ.ค. 62 GOV 130,000,000.00 129,823,418.20 129,823,418.20 

4 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19D12A   12 ธ.ค. 62 GOV 45,000,000.00 44,930,469.36 44,930,469.36 

5 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19D12B   12 ธ.ค. 62 GOV 210,000,000.00 209,675,198.90 209,675,198.90 

6 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19D19A   19 ก.ย. 62 GOV 10,000,000.00 9,982,278.04 9,982,278.04 

7 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19D19B   19 ธ.ค. 62 GOV 200,000,000.00 199,636,388.30 199,636,388.30 

8 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19D26A   26 ธ.ค. 62 GOV 31,000,000.00 30,936,252.25 30,936,252.25 

9 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19N07A   7 พ.ย. 62 GOV 15,000,000.00 14,996,745.91 14,996,745.91 

10 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19N14A   14 พ.ย. 62 GOV 5,000,000.00 4,997,605.94 4,997,605.94 

11 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19N21B   21 พ.ย. 62 GOV 2,000,000.00 1,998,357.51 1,998,357.51 

12 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19N28A   28 พ.ย. 62 GOV 100,000,000.00 99,899,498.37 99,899,498.37 

13 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20102B   2 ม.ค. 63 GOV 200,000,000.00 199,522,130.83 199,522,130.80 

14 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20116B   16 ม.ค. 63 GOV 6,000,000.00 5,982,436.22 5,982,436.22 

15 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20123B   23 ม.ค. 63 GOV 150,000,000.00 149,515,508.30 149,515,508.30 

16 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20130B   30 ม.ค. 63 GOV 200,000,000.00 199,311,964.20 199,311,964.20 

17 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20220A   20 ก.พ. 63 GOV 11,000,000.00 10,952,039.07 10,952,039.07 
 

 



14 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

กองทนุเปดทหารไทยธนบด ี        

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ)        

ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2562        

 
ประเภท

หลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง 
/ อาวลั /
คxาประกัน 

วันครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นาเชือ่ถอื มูลคาหนาตัว๋ 
 มลูคาตามราคา

ตลาด (บาท) * 
มูลคาตามราคา

ตลาด(บาท) 

18 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20227A   27 ก.พ. 63 GOV 137,000,000.00 136,360,785.50 136,360,785.50 

19 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20312B   12 มี.ค. 63 GOV 5,000,000.00 4,974,275.50 4,974,275.50 

20 หุนกู บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ BTSC19NA   10 พ.ย. 62 A-(tha) 10,000,000.00 10,001,127.20 10,119,072.40 

21 หุนกู บมจ. เอสโซ (ประเทศไทย) ESSO19N18A   18 พ.ย. 62 - 150,000,000.00 149,889,000.01 149,889,000.00 

22 หุนกู บจ. เมอรซิเดส-เบนซ (ประเทศไทย) MBTH19DA   9 ธ.ค. 62 A 60,000,000.00 60,034,967.40 60,559,351.20 

23 หุนกู บมจ. ธนาคารธนชาต TBANK19N08A   8 พ.ย. 62 AA- 200,000,000.00 199,940,190.90 199,940,190.90 

24 หุนกู บจ. โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) TLT19NA   27 พ.ย. 62 AAA 60,000,000.00 60,009,518.40 60,497,803.20 

25 หุนกู บจ. โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) TLT19NB   19 พ.ย. 62 AAA 33,000,000.00 33,008,766.12 33,033,683.43 

26 หุนกู บมจ. ทีทีดับบลิว TTW19D24A   24 ธ.ค. 62 AA- 100,000,000.00 99,760,892.00 99,760,892.00 

27 หุนกูธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB19D03A   3 ธ.ค. 62 AA+(tha) 95,000,000.00 95,015,038.08 95,781,544.93 

28 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D   20 เม.ย. 63 AAA(tha) 200,000,000.00 200,000,000.00 202,040,548.00 

29 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB   AA+(tha)   8,107,649.71 

30 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารธนชาต TBANK F/D   10 มิ.ย. 63 AA- 80,000,000.00 80,000,000.00 80,599,671.23 

 รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,669,753,008.94 บาท)      2,669,841,626.41 2,682,511,533.27 

          

 หมายเหตุ *1 มูลคาตามราคาตลาดที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ        
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความนาเช่ือถือน้ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออก 

 หรือคxาประกันโดยรัฐบาล 

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 มีความเส่ียงตxาท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผล 

 กระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

AA มีความเส่ียงตxามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับ AAA 

A มีความเส่ียงในระดับตxา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 



16 กองทุนเปดทหารไทยธนบดี 
 

BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑท่ีเพียงพอ แตมีความออนไหว 

 ตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหน้ีท่ีออนแอลง 

 เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื TRIS Rating 

T1 ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองท่ีดีมากและนักลงทุนจะได 

 รับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารท่ีไดรับอันดับเครดิตในระดับดังกลาว 

 ซ่ึงมีเครื่องหมาย "+" ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหน้ีท่ีสูงย่ิงขึ้น 

T2 ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ัน 

 ในระดับท่ีนาพอใจ 

T3 ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Moody's Rating 

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

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

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

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

 certain speculative characteristics. 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Moody's Rating 

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

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

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

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื S&P Rating 

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

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

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

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

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื S&P Rating 

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

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

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

เครื่องบงช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเช่ือถือทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกตางออกจากการจัดอันดับ 

ความเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไวเพ่ิมเติมตอจากอันดับความนาเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพ่ือแสดง 

สถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเช่ือถือขั้นหลักท้ังน้ี จะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความ 

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

ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะส้ัน นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเปดทหารไทยธนบดี 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบบัญชี 2562/2563 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2562  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2562 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2562  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2562 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 5,160.06 0.1500 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 460.11 0.0134 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 1,290.01 0.0375 

 คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 คาใชจายอ่ืน ๆ 1.08 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 6,911.26 0.2009 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562  
 เทากับ 3,411,994,473.44 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) (%) = 219.43 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยธนบด ี

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2562/2563 (ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2562 
ไมมี 

 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (Soft Commission) 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 
1 
 

Al Khalij Commercial Bank PQSC /AKCB 
Finance Ltd 

ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ 
 

เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 

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

3 Bank of America Corporation ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Bank of China International ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 Commonwealth Bank of Australia ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 Credit Industriel ET Commercial ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 Commerzbank AG Singapore ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Daiwa Securities Group Inc ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 DZ Bank AG ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

11 Goldman Sachs ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 ING Bank ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Chase & Co ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Mizuho Bank, Ltd ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

16 Societe Generale Corp&Inv Banking ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

22 ธนาคารดอยซแบงก ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

24 ธนาคารออมสิน ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรชั่น จํากัด ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
26 

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

ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ 
 

เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 

27 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

29 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

30 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

31 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

33 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

34 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

35 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

36 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

37 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวเิคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 


