กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
รายงานประจําป

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

สารบัญ
สารถึงผูถือหนวยลงทุน
รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ขอมูลทั่วไปของกองทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายงานผูดูแลผลประโยชน
งบการเงิน
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุน
รายชื่อผูจัดการกองทุน
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3
การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ขอมูลการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในนามกองทุนรวม

1
2
3
3
3
4
8
10
11
32
47
49
49
49
49
52

วันที่ 6 มิถุนายน 2565
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
บริษ ัท หลัก ทรัพ ยจัด การกองทุน ทหารไทย จํ า กัด (บลจ.ทหารไทย) ขอนํ า สง รายงานประจํ า ป ระหวา งวัน ที่
1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ของกองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
ภาพรวมการลงทุนตลาดหุนไทย ในชวง 1 ปที่ผานมา ฟนตัวอยางตอเนื่องโดยปรับตัวขึ้นจากระดับต่ําสุดในรอบป
บั ญ ชี ที่ ระดั บ 1,520 จุด ในชว งเดือนกรกฎาคม 2564 ขึ้ น มาที่ ร ะดับ 1,700 จุ ด ณ สิ้ น เดือ นมี นาคม 2565 จากการคลาย
ความกัง วลในการแพรร ะบาดของ COVID-19 หลัง จากที่อัต ราการฉีด วัค ซีน ที่อ ยูใ นระดับ ที่สูง จนเกิดภูมิคุม กัน หมูแลว
รวมถึงการฉีดเข็มกระตุนก็อ ยูในระดับ ที่ดีขึ้นเปนลํา ดับ ประกอบกับการผอนคลายมาตรการควบคุม การเขาประเทศของ
นักทองเที่ยวตางชาติและมีสัญญาณที่ดีขึ้นตอเนื่องของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ และคาดการณถึงเศรษฐกิจป 2565 ที่
คาดวาจะสามารถขยายตัวไดดีกวาป 2564 รวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนดวยเชนกัน
จากผลประกอบการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในไตรมาสที่ 1 ป 2565 ที ่เ ติบ โตเมื่อ เทีย บกับ ปที ่ผา นมา รวมถึง มี
แนวโนมที่จะเติบโตไดตอเนื่อง ทําใหยังคงมีความนาสนใจในแงมุมดานปจจัยพื้นฐาน แตดวยผลกระทบจากแนวโนมของการ
ปรับ เพิ่ม ขึ้น ของอัต ราดอกเบี้ยนโยบายและการดํา เนินนโยบายการเงิน ตึง ตัว โดยการดูด สภาพคลอ งออกจากระบบของ
ธนาคารกลางสหรัฐ และสงครามระหวางรัสเซียกับยูเครน ที่ทําใหเกิดทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรวมถึงภาวะเงินเฟอ
สูงขึ้น และสงผลกระทบตอแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก ทําใหการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงมีความผันผวนมากขึ้น
สําหรับ กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้น +3.59% เปรียบเทียบกับเกณฑวัดผลการดําเนินงาน (ดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี
พันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุคงเหลือนอยกวาหรือเทากับ 10 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (รอยละ 10)
และดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตรา
สารอยูในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 ถึง 3 ป (รอยละ 15) และอัตราอางอิง THBFIX สําหรับรอบระยะเวลา 1 ป (รอยละ 15)
และดั ช นี ผ ลตอบแทนรวม SET (SET Total Return Index) (รอ ยละ 50) และดั ช นี ผ ลตอบแทนรวมของกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพยและกองทรัพสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT TR) (รอยละ 15)) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น +5.20%
สุดทายนี้ บลจ.ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

ขอแสดงความนับถือ
คณะผูจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
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รายงานการวิเคราะห ของบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษทั จัดการ
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน
เศรษฐกิจ ไทยเริ่ม เห็น สัญ ญาณการฟน ตัว จากการเติบ โตของ GDP ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 ที่ เ ติ บ โตในอัต รา
2.2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปกอนหนา ซึ่งดีกวาที่ตลาดคาดการณ แตอยางไรก็ตามดว ยปจจัยภายนอก ไมวาจะเปน
การดําเนินโนยบายการเงินแบบตึงตัวของธนาคารกลางสหรัฐ และสงตรามระหวางรัสเซียกับยูเครน ไดสงผลกระทบอยาง
กวา งชวางตอ ทั้ง การเติบ โตของเศรษฐกิจ โลก และการลงทุน ในสิน ทรัพ ยเ สี่ย งที่ทํา ใหมีค วามผัน ผวนมากขึ้น สํา หรับ
แนวโนม ของเศรษฐกิจ ไทยนั้น คาดวา จะสามารถเติบ โตในอัต ราที่ดีก วา ป 2564 ไดจ ากหลายปจ จัย โดยเฉพาะภาคการ
ทองเที่ยวที่มีแนวโนมของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาในไทยมากขึ้นหลังจากที่ไดทยอยผอนคลายมาตรการปองกัน
การแพรระบาดของ COVID-19 ตา งๆ ถึง กระนั้น ก็ตามดว ยปจจัยเสี่ยงดังที่ก ลาวขา งตนก็จะสงผลกระทบตอไทยเชนกัน
โดยเฉพาะที่จะกดดันในดานของเงินเฟอที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและตนทุนการทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว
ซึ่ง จะกดดันตอ กํา ลังซื้อของผูบ ริโภคและอาจจะทําใหก ารเติบ โตทางเศรษฐกิจไทยมีโ อกาสที่จะไมไดเปนไปตามเปาหมายที่
คาดการณไว
จากผลประกอบการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในไตรมาสที่ 1 ป 2565 ที ่เ ติบ โตเมื่อ เทีย บกับ ปที ่ผา นมา รวมถึง มี
แนวโนมที่จะเติบโตไดตอเนื่อง ทําใหยังคงมีความนาสนใจในแงมุมดานปจจัยพื้นฐาน แตดวยผลกระทบจากแนวโนมของการ
ปรับ เพิ่ม ขึ้น ของอัต ราดอกเบี้ยนโยบายและการดํา เนินนโยบายการเงิน ตึง ตัว โดยการดูด สภาพคลอ งออกจากระบบของ
ธนาคารกลางสหรัฐ และสงครามระหวางรัสเซียกับยูเครน ที่ทําใหเกิดทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรวมถึงภาวะเงินเฟอ
สูงขึ้น และสงผลกระทบตอแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก ทําใหการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงมีความผันผวนมากขึ้น
สําหรับทิศทางการลงทุนในป 2565 นี้ ผูจัดการกองทุนมองวาจะมีทั้งปจจัยบวกและปจจัยลบ ปจจัยบวกก็จะเปน
ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่คาดวาจะเติบโตไดตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยเฉพาะในกลุมธนาคารพาณิชยและ
กลุมพลังงาน ซึ่งเปนเปนกลุมที่มีสัดสวนที่มีนัยสําคัญในดัชนี SET50 และกลุมที่คาดวาจะไดประโยชนจากการเปดประเทศ
รับนักทองเที่ยวตางชาติรวมถึงการผอนคลายมาตรการปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 เชน กลุมโรงแรม กลุม
ขนสง และกลุม คา ปลีก เปน ตน แตก็มีปจ จัย ลบดัง ที่ก ลา วไปแลว ขา งตน ไดแ ก การดํา เนิน โนยบายการเงิน แบตึง ตัว ของ
ธนาคารกลางสหรัฐ และสงตรามระหวางรัสเซียกับยูเครน ซึ่ง จะทํา ใหต ลาดหุนมีความเสี่ยงและความผันผวนมากขึ้น แต
ยังคงมีมุมองวาเหมาะสมกับการลงทุนในระยะยาวไดอยู สว นแนวโนมของการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพยและทรัส ต
เพื่อ การลงทุน ในอสัง หาริม ทรัพ ยซึ่ง คาดวา จะฟน ตัว ไดต ามภาวะเศรษฐกิจ และจะทํา ใหอัต ราการจา ยปน ผลจะดีขึ้น ได
ตามลํา ดั บ แตอ ยา งไรก็ต ามดว ยแนวโนม ของการปรับ ขึ้น ของอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รที่เ พิ่ม ขึ้น อยา งรวดเร็ว และมี
นัย สํา คัญ ทําใหมุม องดา น Valuation จะอยูใ นระดับที่ยัง ไมนา สนใจในการลงทุน แตถา พิจ ารณาในดา นอัต ราเงินปนผลที่
ปจจุบันอยูที่ระดับ 5% ซึ่งนับวาอยูในระดับที่เหมาะสมกับการลงทุนในระยะยาว
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นโยบายการลงทุน กองทุนเปดทหารไยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
กองทุนจะลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพยและ
ทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางทั้งในและตางประเทศ โดยมีสัดสวนการลงทุนใน
ตราสารทุน ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณและสภาพตลาด ในแตละขณะ
ความเห็นของบริษทั จัดการกองทุนรวม เกีย่ วกับการลงทุนเพือ่ เปนทรัพยสนิ ของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวาง
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
กลยุทธการลงทุนของกองทุน จะมีการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพยที่หลากหลาย โดยปจจุบันกองทุนมีการลงุทน
ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยประมาณ รอยละ 45 - 55 และมีการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ประมาณ รอยละ 15 โดยสวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ โดยเนนการ
ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคลองสูง โดยกําหนดอายุตราสารหนี้เฉลี่ยประมาณ 1-3 ป

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
ไมมี
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ไมมี
ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี)
ไมมี
ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้ หรือ สิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีทผี่ อู อกตราสารแหงหนี้ หรือลูกหนีแ้ หงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี)
ไมมี

3 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

ขอมูลทัว่ ไปของกองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

วัตถุประสงคของกองทุน
เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมในตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก รวมทั้ง
หลักทรัพยและทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณา
ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินประเภทตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ โดยผูจัดการกองทุนจะเปนผู
ปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุน โดยพิจารณาถึงความจําเปนของการจัดหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการปองกันความเสี่ยงอันเกิด
จากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรืออัตราดอกเบี้ยใหเหมาะสมกับสภาวการณและสภาพตลาดในแตละขณะ ทั้งนี้
กองทุนนี้เหมาะกับผูที่ตองการลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุน (Investment Horizon) ประมาณ 5 ปขึ้นไป
ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภท ในสัดสวนตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน โดยสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจใน
ขณะนั้น ๆตามที่ระบุไวในโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการ
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
-ตราสารทุน : ไมกาหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสีย่ งทั้งในและตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : กําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ
79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในตางประเทศบางสวน ไมเกิน ลานเหรียญ
นโยบายการกูยืม (ถามี) :
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชวี้ ัด (active management)
ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) :
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุนอยกวาหรือเทากับ 10 ป ของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย สัดสวน (%) 10.00
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดสวน (%) 50.00
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3. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT
Total Return Index) สัดสวน (%) 15.00
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร
อยูในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสวน (%) 10.00
5. อัตราอางอิง THBFIX สําหรับรอบระยะเวลา 1 ป สัดสวน (%) 15.00
หมายเหตุ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึง
วันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วดั คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู งทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัต รา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ และหรือเงินฝาก
รวมทั้งหลักทรัพยและทรัพยสินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางทั้งในและตางประเทศ โดยมี
สัดสวนการลงทุนในตราสารแหงทุน ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณและสภาพ
ตลาดในแตละขณะ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อลดความ
เสี่ยง (Hedging) หรือทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio
management) เชนการทําสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอรเวิรดที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน / ราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย
หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกําหนด เชน กองทุนรวมอาจเขาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Futures)
แทนการลงทุนโดยตรงในหุนสามัญ ใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเขาลงทุนในสัญญาขายตรา
สารลวงหนา (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration และอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญา
ซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว อาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อปองกัน
ความเสีย่ งในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังนั้น ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได เชน กรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง
ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน
(FX
Derivatives) บางสวน ตามประเภทของสินทรัพยทเี่ ขาลงทุน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนที่
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นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสีย่ งในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมแข็งคา โดยทั้งนี้ในสวนของเงินที่นําเขา
และสงออกสุทธิในแตละวันจากประเทศไทย นับจากวันที่กองทุนทํารายการซื้อขายหลักทรัพย (Trade Date) จนถึงวันที่ตองจาย
หรือรับชําระเงิน (Settlement Date) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน นอกจากนี้ การทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ดังกลาว อาจ
มีตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) หรือไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือต่ํา
กวาอันดับที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) และตราสารทุนของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
(Unlisted Securities)
ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแกไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวของกับกฎเกณฑการ
ลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑเกี่ยวกับอายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมด
ของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีลักษณะ
สัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) และ/หรือ การลงทุนในตางประเทศ บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับชวงอายุ
ดูเรชั่นเฉลี่ย และ/หรือ อายุดูเรชัน่ เฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา(Derivatives) และ/หรือ ตราสารที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) และ/หรือ การลงทุน
ในตางประเทศดังกลาว รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด เพื่อใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด และใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : เปนไปตามประกาศ
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ขอมูลเพิ่มเติม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ
ทั่วไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ
เว็ บ ไซต (Website) อี เ มล (Email Address) เบอร โ ทรศั พ ท แ ละเบอร โ ทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่
17 มกราคม 2563 เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังนี้
เรื่อง

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

ขอมูลเพิ่มเติม
ขอมูลเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมโครงการภายใตการจัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยูของ บลจ.ทหารไทย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพิ่มเติมโครงการภายใตการจัดการ
เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการทั่วไปแลว ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่อยูเดิม

ที่อยูใหม

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

32nd Floor, Abdulrahim Place,
990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
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9th floor, Mitrtown Office Tower
944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan,
Bangkok 10330

ผลการดําเนินงานระหวางงวดปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ
31 มี.ค. 31 มี.ค.
งวดปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่
65
64

31 มี.ค.
63

29 มี.ค.
62

30 มี.ค.
61

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

13.1012

11.4912

14.1319 14.2998

12.5872

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

13.5715

13.1012

11.4912 14.1319

14.2998

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป

+3.59% +14.01% -18.55% -1.18% +13.61%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป

+5.20% +20.05% -13.32% -1.18%

+9.39%

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

926

1,591

2,700

123

105

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

754

926

1,591

2,700

123

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดป (ลานบาท)

842

1,248

1,787

1,254

101

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท)

-200

-316

-711

+2,577

+6

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate)

0.12%

0.34%

1.19%

0.86%

0.43%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่ นออกตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิเฉลีย่

8 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

TMBAALF

70.00%

Benchmark 1 Return

Benchmark 2 Return
61.83%
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35.74%
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7.96%

0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
11-Apr-12

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
1 ป
รอยละตอป
(30 ธ.ค. 64) (30 ก.ย. 64) (31 มี.ค. 64)
+1.35%
+2.84%
+3.59%
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
เกณฑมาตรฐาน **
+1.24%
+3.18%
+5.20%

31-Mar-22

ยอนหลัง
3 ป
(29 มี.ค. 62)
-1.34%

ตั้งแตจัดตั้ง
กองทุน
(10 เม.ย. 55)
+3.11%

+3.01%

+4.94%

** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุนอยกวาหรือเทากับ 10 ป ของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย 10%
และดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูใ น ระดับ BBB
ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10%
และ อัตราอางอิง THBFIX สําหรับรอบระยะเวลา 1 ป 15%
และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) 50%
และดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT TR) 15%
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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รายงานของผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน
และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย
สุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชี
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูบริหารเพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามแนวปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี สํา หรับ
กองทุ น รวมและกองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ที่ส มาคมบริษัท จัด การลงทุน กํา หนดโดยไดรับ ความเห็น ชอบจากสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา
จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ
บั ญ ชี ซึ่ ง รวมความเห็ น ของข า พเจ า อยู ด ว ย ความเชื่ อ มั่ น อย า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง แต ไ ม ไ ด เ ปน
การรั บ ประกั น วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสํา คัญ ที่มีอ ยูไ ดเ สมอไป ขอ มูล ที่ขัด ตอ ขอ เท็จ จริ ง อาจเกิด จากการทุจ ริต หรือ ขอ ผิด พลาดและถื อ วา มี ส าระสํา คั ญ
เมื่ อ คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา รายการที่ขัด ตอ ขอ เท็จ จริง แตล ะรายการหรือ ทุกรายการรวมกันจะมีผลตอ การ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การ
แสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร

12 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว



สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป
ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม
เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง



ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว างแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

(นางสาวชมภูนุช แซแต)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 28 เมษายน 2565

13 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

กองทุ น เป ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2565
บาท
สิ นทรั พย
เงิ นลงทุนแสดงดวยมูลคายุ ติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงิ นปนผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหนวยลงทุน
รวมสิ นทรั พย
หนี้สิน
เจาหนี้จากการรั บซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงิ นไดคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรั พย สุทธิ
สิ นทรั พย สุทธิ :
ทุนที่ไดรับจากผู ถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรั พย สุทธิ
สิ นทรั พย สุทธิ ตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแล วทั้งหมด ณ วันสิ้ นป (หนวย)

14 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

หมายเหตุ
6
3, 4, 5

2565

2564

744,115,543.70
9,794,552.05

911,623,218.64
10,107,481.86

4,795,521.13
10,920.32
63,596.16
758,780,133.36

5,484,487.58
32,801.98
927,247,990.06

3,579,964.45
980,457.91
102,391.53
54,682.60
4,717,496.49
754,062,636.87

26,885.42
1,199,644.98
142,000.10
67,098.10
1,435,628.60
925,812,361.46

555,619,240.46

706,658,199.93

288,791,834.30
(90,348,437.89)
754,062,636.87

337,888,346.17
(118,734,184.64)
925,812,361.46

13.5715
55,561,924.0559

13.1012
70,665,819.9918

6
5

กองทุ น เป ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว
งบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
สํ า หรั บป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มี น าคม 25 65
บาท
รายได
รายไดเงิ นปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
รวมคาใชจาย
รายไดสุทธิ

หมายเหตุ
3
5

2565

2564

19,696,829.16
6,379,769.64
26,076,598.80

28,349,744.35
7,941,716.56
2,000.00
36,293,460.91

11,260,494.33
270,251.77
1,599,621.65
13,130,367.75
12,946,231.05

16,661,161.20
399,867.88
2,145,897.25
19,206,926.33
17,086,534.58

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
3
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิ ที่ยังไมเกิดขึ้ นจากเงิ นลงทุน
รวมรายการกําไรสุ ทธิ จากเงิ นลงทุนที่เกิดขึ้ นและที่ยังไมเกิดขึ้ น

(13,342,177.17)
29,217,721.48
15,875,544.31

(154,898,458.90)
335,685,763.04
180,787,304.14

การเพิ่มขึ้ นในสิ นทรั พย สุทธิ จากการดําเนินงานกอนภาษีเงิ นได
หัก ภาษีเงิ นได
3
การเพิ่มขึ้ นในสิ นทรั พย สุทธิ จากการดําเนินงานหลั งหั กภาษีเงิ นได

28,821,775.36
(436,028.61)
28,385,746.75

197,873,838.72
(491,438.09)
197,382,400.63

15 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

3
5
5

กองทุ น เป ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงสิ น ทรั พย สุ ท ธิ
สํ า หรั บป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มี น าคม 25 65
บาท
2565
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ ของสิ นทรั พย สุทธิ จาก
การดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้ นของทุนที่ไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป
การลดลงของทุนที่ไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป
การลดลงของสิ นทรั พย สุทธิ ในระหวางป
สิ นทรั พย สุทธิ ณ วันตนป
สิ นทรั พย สุทธิ ณ วันปลายป

2564

28,385,746.75
44,480,526.48
(244,615,997.82)
(171,749,724.59)
925,812,361.46
754,062,636.87

197,382,400.63
200,592,601.15
(1,063,006,780.72)
(665,031,778.94)
1,590,844,140.40
925,812,361.46

หนวย
การเปลี่ ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน
(มูลคาหนวยละ 10 บาท)
หนวยลงทุน ณ วันตนป
บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป
หัก : หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
หนวยลงทุน ณ วันปลายป

16 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

70,665,819.9918
3,358,133.4215
(18,462,029.3574)
55,561,924.0559

138,440,076.5302
15,604,110.7930
(83,378,367.3314)
70,665,819.9918

กองทุ น เป ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2565
การแสดงรายละเอี ยดเงิ นลงทุนใชการจัดกลุ มตามประเภทของเงิ นลงทุนและตามประเภทของอุ ตสาหกรรม
อัตรา
เงิ นตน/
ชื่อหลั กทรั พย
วันครบอายุ ดอกเบี้ย จํานวนหนวย
(%)
(บาท/หนวย)
หลั ก ทรั พย จดทะเบี ย น
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
58,600
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
72,800
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
429,225
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
104,300
บริ ษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุ ป จํากัด (มหาชน)
24,600
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
2,966,936
วั ส ดุ ก อ สร าง
บริ ษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
36,800
บรรจุ ภัณ ฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)
131,800
ป โ ตรเคมี และเคมี ภัณ ฑ
บริ ษัท อิ นโดรามา เวนเจอร ส จํากัด (มหาชน)
172,400
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
138,400
พาณิ ช ย
บริ ษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)
73,700
บริ ษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
275,800
บริ ษัท เซ็นทรั ล รี เทล คอร ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
185,200
บริ ษัท สยามโกลบอลเฮ าส จํากัด (มหาชน)
141,304
บริ ษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
403,786
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
บริ ษัท แอดวานซ อิ นโฟร เซอร วิส จํากัด (มหาชน)
91,300
กองทุนรวมโครงสร างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
1,990,827
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
72,700
บริ ษัท อิ นทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
98,500
กองทุนรวมโครงสร างพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอร เน็ต จัสมิน
257,448
บริ ษัท ทรู คอร ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
1,024,553

17 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

มูลคายุ ติธรรม
(บาท)
43,987,560.52
8,028,200.00
11,757,200.00
5,923,305.00
11,890,200.00
2,472,300.00
3,916,355.52
14,094,400.00
14,094,400.00
7,973,900.00
7,973,900.00
15,040,400.00
8,016,600.00
7,023,800.00
38,099,728.60
3,169,100.00
17,927,000.00
7,361,700.00
3,221,731.20
6,420,197.40
68,690,786.65
21,272,900.00
28,070,660.70
3,580,475.00
7,658,375.00
2,831,928.00
5,276,447.95

ร อยละของ
มูลคาเงิ นลงทุน

5.92
1.08
1.58
0.80
1.60
0.33
0.53
1.89
1.89
1.07
1.07
2.02
1.08
0.94
5.11
0.42
2.41
0.99
0.43
0.86
9.23
2.86
3.77
0.48
1.03
0.38
0.71

กองทุ น เป ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ต อ )
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2565
การแสดงรายละเอี ยดเงิ นลงทุนใชการจัดกลุ มตามประเภทของเงิ นลงทุนและตามประเภทของอุ ตสาหกรรม
อัตรา
เงิ นตน/
ชื่อหลั กทรั พย
วันครบอายุ ดอกเบี้ย จํานวนหนวย
(%)
(บาท/หนวย)
เงิ น ทุ น และหลั ก ทรั พย
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
79,200
บริ ษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
65,100
บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ คอร ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
42,200
บริ ษัท เงิ นติดล อ จํากัด (มหาชน)
71,200
ชิ้ น ส ว นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
บริ ษัท เคซีอี อี เลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
36,300
พลั ง งานและสาธารณู ป โภค
บริ ษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
207,800
บริษัท บี.กริ ม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
80,000
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
114,500
บริ ษัท ผลิ ตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
16,200
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอร ยี่ จํากัด (มหาชน)
86,567
บริ ษัท กัลฟ เอ็ นเนอร จี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
360,250
บริ ษัท ไออาร พีซี จํากัด (มหาชน)
627,500
บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลี ก จํากัด (มหาชน)
368,500
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
877,100
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิ ตปโตรเลี ยม จํากัด (มหาชน)
121,942
บริ ษัท ราช กรุ ป จํากัด (มหาชน)
44,500
บริ ษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
62,600
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม
บริ ษัท คาราบาวกรุ ป จํากัด (มหาชน)
30,700
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
264,380
บริ ษัท ไมเนอร อิ นเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
160,234
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
92,200
บริ ษัท ไทยยู เนี่ยน กรุ ป จํากัด (มหาชน)
146,480
การแพทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
488,000
บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร จํากัด (มหาชน)
24,400

18 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

มูลคายุ ติธรรม
(บาท)
13,435,150.00
4,870,800.00
3,417,750.00
2,405,400.00
2,741,200.00
2,377,650.00
2,377,650.00
111,770,026.25
2,285,800.00
2,820,000.00
11,221,000.00
2,754,000.00
6,254,465.75
18,462,812.50
2,233,900.00
9,212,500.00
33,768,350.00
17,559,648.00
1,958,000.00
3,239,550.00
21,280,969.00
3,315,600.00
6,371,558.00
5,367,839.00
3,457,500.00
2,768,472.00
16,018,600.00
12,200,000.00
3,818,600.00

ร อยละของ
มูลคาเงิ นลงทุน
1.80
0.65
0.46
0.32
0.37
0.32
0.32
15.02
0.31
0.38
1.51
0.37
0.84
2.48
0.30
1.24
4.54
2.36
0.26
0.43
2.86
0.45
0.86
0.72
0.46
0.37
2.15
1.64
0.51

กองทุ น เป ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ต อ )
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2565
การแสดงรายละเอี ยดเงิ นลงทุนใชการจัดกลุ มตามประเภทของเงิ นลงทุนและตามประเภทของอุ ตสาหกรรม
อัตรา
เงิ นตน/
ชื่อหลั กทรั พย
วันครบอายุ ดอกเบี้ย จํานวนหนวย
(%)
(บาท/หนวย)
พั ฒนาอสั ง หาริ มทรั พย
บริ ษัท แอสเสท เวิรด คอร ป จํากัด (มหาชน)
982,600
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
137,800
บริ ษัท แลนดแอนดเฮ าส จํากัด (มหาชน)
366,900
ของใช ส ว นตั ว และเวชภั ณ ฑ
บริ ษัท ศรี ตรั งโกลฟส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
87,900
ขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส
บริ ษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
438,700
บริ ษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
469,300
บริ ษัท บีทีเอส กรุ ป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
404,156
กองทุนรวมโครงสร างพื้นฐานระบบขนส งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
585,100
กองทุ น รวมอสั ง หาริ มทรั พย และกองทรั สต เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พย
ทรั สตเพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย ภิรัชออฟฟศ
207,500
ทรั สตเพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย CPN รีเทล โกรท
671,000
กองทุนรวมสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย ซี.พี.ทาวเวอร โกรท
212,400
ทรั สตเพื่อการลงทุนในอสั งหาริ มทรั พย และสิ ทธิ การเชาดุสิตธานี
1,562,000
ทรั สตเพื่อการลงทุนในอสั งหาริ มทรั พย และสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย
เพื่ออุ ตสาหกรรม เฟรเซอร ส พร็ อพเพอร ตี้
959,910
ทรั สตเพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย โกลเดนเวนเจอร
771,100
ทรั สตเพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย เหมราช
501,029
ทรั สตเพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย แอล เอช โฮเทล
132,700
ทรั สตเพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร
118,300
กองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย และสิ ทธิ การเชาโลตัสส รี เทล โกรท
1,513,100
ทรั สตเพื่อการลงทุนในอสั งหาริ มทรั พย และสิ ทธิ การเชาไทยแลนด
ไพร ม พร็ อพเพอร ตี้
170,300
ทรั สตเพื่อการลงทุนในอสั งหาริ มทรั พย และสิ ทธิ การเชาดับบลิ วเอชเอ
พรีเมี่ยม โกรท
1,364,261
รวมหลั ก ทรั พย จดทะเบี ย น
หลั ก ทรั พย ไ ม จดทะเบี ย น
กองทุนรวมสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย สนามบินสมุย
176,500
รวมหลั ก ทรั พย ไ ม จดทะเบี ย น
19 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

มูลคายุ ติธรรม
(บาท)
16,627,010.00
5,011,260.00
8,130,200.00
3,485,550.00
2,219,475.00
2,219,475.00
39,240,526.20
29,063,875.00
4,082,910.00
3,718,235.20
2,375,506.00
89,649,827.40
1,753,375.00
13,755,500.00
1,805,400.00
8,747,200.00

ร อยละของ
มูลคาเงิ นลงทุน
2.23
0.67
1.09
0.47
0.30
0.30
5.28
3.91
0.55
0.50
0.32
12.07
0.24
1.85
0.24
1.18

11,326,938.00
7,556,780.00
4,358,952.30
1,108,045.00
1,194,830.00
21,486,020.00

1.52
1.02
0.59
0.15
0.16
2.89

1,413,490.00

0.19

15,143,297.10
500,506,009.62

2.04
67.27

-

-

กองทุ น เป ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ต อ )
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2565
การแสดงรายละเอี ยดเงิ นลงทุนใชการจัดกลุ มตามประเภทของเงิ นลงทุนและตามประเภทของอุ ตสาหกรรม
อัตรา
เงิ นตน/
ชื่อหลั กทรั พย
วันครบอายุ ดอกเบี้ย จํานวนหนวย
(%)
(บาท/หนวย)
พั น ธบั ต ร
พันธบัตรรั ฐบาลเพื่อการปรั บโครงสร างหนี้ LB22DA
17/12/65 2.00 55,000,000.00
ธนาคารเเห งประเทศไทย CB22602B
02/06/65
10,000,000.00
รวมพั น ธบั ต ร
หุ น กู
บริ ษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
05/04/68 3.01
10,000,000.00
บริ ษัท บีทีเอส กรุ ป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
06/11/70 3.11
5,000,000.00
บริ ษัท แอดวานซ ไวร เลส เน็ทเวอร ค จํากัด
11/05/66 2.51 15,000,000.00
บริ ษัท แอดวานซ ไวร เลส เน็ทเวอร ค จํากัด
11/04/67 4.94
2,000,000.00
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
08/02/67 3.46
5,000,000.00
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
03/08/65 6.00
3,000,000.00
บริ ษัท ทรู คอร ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
10/11/65 4.11
3,000,000.00
บริ ษัท เบอร ลี่ ยุ คเกอร จํากัด (มหาชน)
07/09/69 3.80
15,000,000.00
บริ ษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
14/11/65
25,000,000.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
17/05/66 3.17
22,300,000.00
บริษัท น‘าตาลมิตรผล จํากัด
13/03/66 4.60
31,000,000.00
บริ ษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
30/08/67 2.97
37,000,000.00
รวมหุ น กู

55,582,173.35
9,992,786.03
65,574,959.38

7.47
1.34
8.81

10,272,604.80
4,974,150.35
15,249,108.75
2,140,222.96
5,207,871.75
3,052,902.03
3,025,477.98
15,907,156.50
24,904,805.75
22,818,063.12
32,001,072.15
38,481,138.56
178,034,574.70

1.38
0.67
2.05
0.29
0.70
0.41
0.41
2.14
3.34
3.06
4.30
5.17
23.92

รวมเงิ น ลงทุ น (ราคาทุ น 753,016,527.64 บาท)

744,115,543.70

100.00

20 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

มูลคายุ ติธรรม
(บาท)

ร อยละของ
มูลคาเงิ นลงทุน

กองทุ น เป ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2564
การแสดงรายละเอี ยดเงิ นลงทุนใชการจัดกลุ มตามประเภทของเงิ นลงทุนและตามประเภทของอุ ตสาหกรรม
อัตรา
เงิ นตน/
วันครบอายุ ดอกเบี้ย จํานวนหนวย
ชื่อหลั กทรั พย
(%)
(บาท/หนวย)
หุ น สามั ญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
67,000
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
83,100
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
489,925
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
119,200
บริ ษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุ ป จํากัด (มหาชน)
28,100
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
3,379,336
วั ส ดุ ก อ สร าง
บริ ษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
42,300
บริ ษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
71,200
บรรจุ ภั ณ ฑ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)
150,600
ป โ ตรเคมี และเคมี ภัณ ฑ
บริ ษัท อิ นโดรามา เวนเจอร ส จํากัด (มหาชน)
196,900
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
158,200
พาณิ ช ย
บริ ษัท เบอร ลี่ ยุ คเกอร จํากัด (มหาชน)
140,700
บริ ษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)
42,300
บริ ษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
315,100
บริ ษัท เซ็นทรั ล รี เทล คอร ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
211,600
บริ ษัท สยามโกลบอลเฮ าส จํากัด (มหาชน)
161,621
บริ ษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
461,086
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
บริ ษัท แอดวานซ อิ นโฟร เซอร วิส จํากัด (มหาชน)
104,300
กองทุนรวมโครงสร างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
2,652,827
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
83,100
บริ ษัท อิ นทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
112,600
กองทุนรวมโครงสร างพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอร เน็ต จัสมิน
361,448
บริ ษัท ทรู คอร ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
1,169,653

21 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

มูลคายุ ติธรรม
(บาท)
46,648,693.28
8,442,000.00
12,049,500.00
5,977,085.00
13,290,800.00
2,732,725.00
4,156,583.28
19,138,300.00
16,877,700.00
2,260,600.00
7,040,550.00
7,040,550.00
18,689,100.00
8,762,050.00
9,927,050.00
48,118,239.60
5,522,475.00
2,707,200.00
21,820,675.00
7,882,100.00
3,361,716.80
6,824,072.80
66,629,020.00
18,096,050.00
31,833,924.00
2,721,525.00
6,530,800.00
3,469,900.80
3,976,820.20

ร อยละของ
มูลคาเงิ นลงทุน

5.11
0.93
1.32
0.65
1.46
0.30
0.45
2.10
1.85
0.25
0.77
0.77
2.05
0.96
1.09
5.27
0.60
0.30
2.39
0.86
0.37
0.75
7.31
1.98
3.49
0.30
0.72
0.38
0.44

กองทุ น เป ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ต อ )
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2564
การแสดงรายละเอี ยดเงิ นลงทุนใชการจัดกลุ มตามประเภทของเงิ นลงทุนและตามประเภทของอุ ตสาหกรรม
อัตรา
เงิ นตน/
วันครบอายุ ดอกเบี้ย จํานวนหนวย
ชื่อหลั กทรั พย
(%)
(บาท/หนวย)
เงิ น ทุ น และหลั ก ทรั พย
บริ ษัทบริ หารสิ นทรั พย กรุ งเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
113,500
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
90,600
บริ ษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
74,500
บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ คอร ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
48,300
ชิ้ น ส ว นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
บริ ษัท เดลตา อี เลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
43,900
พลั ง งานและสาธารณู ป โภค
บริษัท บี.กริ ม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
91,500
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
130,900
บริ ษัท ผลิ ตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
18,600
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอร ยี่ จํากัด (มหาชน)
98,867
บริ ษัท กัลฟ เอ็ นเนอร จี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
411,350
บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลี ก จํากัด (มหาชน)
407,300
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
1,001,200
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิ ตปโตรเลี ยม จํากัด (มหาชน)
139,342
บริ ษัท ราช กรุ ป จํากัด (มหาชน)
50,900
บริ ษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
71,600
สื่ อ และสิ่ ง พิ ม พ
บริษัท วีจไี อ จํากัด (มหาชน)
302,000
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม
บริ ษัท คาราบาวกรุ ป จํากัด (มหาชน)
35,100
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
301,980
บริ ษัท ไมเนอร อิ นเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
181,734
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
105,400
บริ ษัท ไทยยู เนี่ยน กรุ ป จํากัด (มหาชน)
167,480
การแพทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
557,200
บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร จํากัด (มหาชน)
27,900
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มูลคายุ ติธรรม
(บาท)
19,008,800.00
2,462,950.00
7,157,400.00
5,270,875.00
4,117,575.00
12,731,000.00
12,731,000.00
114,173,147.00
4,186,125.00
8,115,800.00
3,450,300.00
7,612,759.00
13,780,225.00
13,135,425.00
41,049,200.00
15,884,988.00
2,608,625.00
4,349,700.00
2,189,500.00
2,189,500.00
25,519,971.00
4,527,900.00
8,908,410.00
5,906,355.00
3,715,350.00
2,461,956.00
15,829,920.00
12,035,520.00
3,794,400.00

ร อยละของ
มูลคาเงิ นลงทุน
2.08
0.27
0.78
0.58
0.45
1.40
1.40
12.52
0.46
0.89
0.38
0.83
1.51
1.44
4.50
1.74
0.29
0.48
0.24
0.24
2.81
0.50
0.98
0.65
0.41
0.27
1.74
1.32
0.42

กองทุ น เป ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ต อ )
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2564
การแสดงรายละเอี ยดเงิ นลงทุนใชการจัดกลุ มตามประเภทของเงิ นลงทุนและตามประเภทของอุ ตสาหกรรม
อัตรา
เงิ นตน/
วันครบอายุ ดอกเบี้ย จํานวนหนวย
ชื่อหลั กทรั พย
(%)
(บาท/หนวย)
พั ฒนาอสั ง หาริ มทรั พย
บริ ษัท แอสเสท เวิรด คอร ป จํากัด (มหาชน)
1,121,700
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
157,600
บริ ษัท แลนดแอนดเฮ าส จํากัด (มหาชน)
419,000
ขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส
บริ ษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
500,800
บริ ษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
535,900
บริ ษัท บีทีเอส กรุ ป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
461,456
กองทุนรวมโครงสร างพื้นฐานระบบขนส งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
585,100
กองทุ น รวมอสั ง หาริ มทรั พย และกองทรั สต เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พย
ทรั สตเพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย ภิรัชออฟฟศ
207,500
ทรั สตเพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย CPN รีเทล โกรท
671,000
กองทุนรวมสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย ซี.พี.ทาวเวอร โกรท
212,400
ทรั สตเพื่อการลงทุนในอสั งหาริ มทรั พย และสิ ทธิ การเชาดุสิตธานี
1,562,000
ทรั สตเพื่อการลงทุนในอสั งหาริ มทรั พย และสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย
เพื่ออุ ตสาหกรรม เฟรเซอร ส พร็ อพเพอร ตี้
959,910
ทรั สตเพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย โกลเดนเวนเจอร
792,100
ทรั สตเพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย เหมราช
760,729
ทรั สตเพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย แอล เอช โฮเทล
132,700
ทรั สตเพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร
118,300
กองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย และสิ ทธิ การเชาโลตัสส รี เทล โกรท
1,513,100
กองทุนรวมสิ ทธิ การเชาอสั งหาริ มทรั พย สนามบินสมุย
176,500
ทรั สตเพื่อการลงทุนในอสั งหาริ มทรั พย และสิ ทธิ การเชาไทยแลนด
ไพร ม พร็ อพเพอร ตี้
170,300
ทรั สตเพื่อการลงทุนในอสั งหาริ มทรั พย และสิ ทธิ การเชาดับบลิ วเอชเอ
พรีเมี่ยม โกรท
1,364,261
รวมหุ น สามั ญ
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ คอร ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
3,188
รวมใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
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มูลคายุ ติธรรม
(บาท)
18,483,320.00
5,720,670.00
9,180,200.00
3,582,450.00
46,856,915.40
34,555,200.00
4,689,125.00
4,453,050.40
3,159,540.00
100,676,652.20
2,023,125.00
14,023,900.00
1,996,560.00
7,060,240.00

ร อยละของ
มูลคาเงิ นลงทุน
2.03
0.63
1.01
0.39
5.14
3.79
0.51
0.49
0.35
11.05
0.22
1.54
0.22
0.77

12,382,839.00
8,475,470.00
6,009,759.10
1,340,270.00
1,348,620.00
23,604,360.00
2,700,450.00

1.36
0.93
0.66
0.15
0.15
2.59
0.30

1,839,240.00

0.20

17,871,819.10
561,733,128.48

1.96
61.62

61,847.20
61,847.20

0.01
0.01

กองทุ น เป ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ต อ )
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2564
การแสดงรายละเอี ยดเงิ นลงทุนใชการจัดกลุ มตามประเภทของเงิ นลงทุนและตามประเภทของอุ ตสาหกรรม
อัตรา
เงิ นตน/
วันครบอายุ ดอกเบี้ย จํานวนหนวย
ชื่อหลั กทรั พย
(%)
(บาท/หนวย)
พั น ธบั ต ร
ธนาคารเเห งประเทศไทย BOT219A
24/09/64 2.09
10,000,000.00
พันธบัตรรั ฐบาลเพื่อการปรั บโครงสร างหนี้ LB22DA
17/12/65 2.00
70,000,000.00
ธนาคารเเห งประเทศไทย CB21408A
08/04/64
22,000,000.00
รวมพั น ธบั ต ร
หุ น กู
บริ ษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
05/04/68 3.01
18,000,000.00
บริ ษัท บีทีเอส กรุ ป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
06/11/70 3.11
5,000,000.00
บริ ษัท แอดวานซ ไวร เลส เน็ทเวอร ค จํากัด
11/05/66 2.51 15,000,000.00
บริ ษัท แอดวานซ ไวร เลส เน็ทเวอร ค จํากัด
11/04/67 4.94
2,000,000.00
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
08/02/67 3.46
5,000,000.00
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
03/08/65 5.00
3,000,000.00
บริ ษัท ทรู คอร ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
10/11/65 4.11
3,000,000.00
บริ ษัท เบอร ลี่ ยุ คเกอร จํากัด (มหาชน)
07/09/69 3.80 15,000,000.00
บริ ษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
14/11/65
25,000,000.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
17/05/66 3.17
37,300,000.00
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
11/08/64 2.45
18,900,000.00
บริษัท น‘าตาลมิตรผล จํากัด
13/03/66 4.60
31,000,000.00
บริ ษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
30/08/67 2.97
40,000,000.00
บริษัท เอสพีซจี ี จํากัด (มหาชน)
16/12/64 3.62
20,000,000.00
รวมหุ น กู
รวมเงิ น ลงทุ น (ราคาทุ น 949,741,924.06 บาท)
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มูลคายุ ติธรรม
(บาท)

ร อยละของ
มูลคาเงิ นลงทุน

10,078,418.80
71,873,174.80
21,998,924.16
103,950,517.76

1.11
7.88
2.41
11.40

18,430,843.32
4,972,965.60
15,541,320.45
2,232,683.20
5,362,721.55
3,178,948.53
3,023,254.50
16,143,112.35
24,682,182.75
38,189,048.86
18,954,878.60
32,634,962.63
42,217,368.66
20,313,434.20
245,877,725.20

2.02
0.55
1.70
0.24
0.59
0.35
0.33
1.77
2.71
4.19
2.08
3.58
4.63
2.23
26.97

911,623,218.64

100.00

กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
1.

ขอมูลทั่วไป
กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํ านวน
4,000 ลานบาท (แบงเปน 400 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน
กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารแห ง ทุ น ตราสารกึ่ ง หนี้ กึ่ ง ทุ น ตราสารแห ง หนี้ และหรื อเงิ นฝาก รวมทั้ งการหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ นทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน

2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไมไดกําหนด
ไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน
- หลักทรัพยจดทะเบียนที่เปนตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อ
ขายครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน
- หลักทรัพยไมจดทะเบียนที่เปนตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดย
ผูจัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูออกตราสาร
- หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน
- กองทุนใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกําหนดภายใน 90
วัน นับตั้งแตวันที่ลงทุนและไมมีเงื่อนไขการตออายุเมื่อมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไมแตกตางจากราคาทุน
ตัดจําหนายอยางเปนสาระสําคัญ
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กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุตธิ รรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดเงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ
รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
สวนเกินและสวนต่ํามูลคาของตราสารหนี้ตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งยอดที่ตัดจําหนายนี้แสดงเปน
รายการปรับปรุงกับรายไดดอกเบี้ย
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน
ภาษีเงินได
กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก
รายจาย
การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเ ปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
4.

ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้
บาท

5.

2565

2564

ซื้อเงินลงทุน

145,503,814.84

465,881,563.56

ขายเงินลงทุน

327,415,442.29

1,234,087,892.18

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มี
ดังตอไปนี้
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บาท
2565
2564
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการ
11,260,494.33
16,661,161.20
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
1,599,621.65
2,145,897.25
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน))
- ในฐานะผูออกหลักทรัพย
ซื้อเงินลงทุน
460,064.78
1,694,577.09
ขายเงินลงทุน
939,582.07
9,498,889.72
รายไดเงินปนผล
152,070.12
103,253.36
(เดิม ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน))
- ในฐานะผูคาหลักทรัพย
ซื้อเงินลงทุน
29,978,563.20
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ซื้อเงินลงทุน
1,461,295.00

นโยบายการกําหนดราคา
ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน
ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามที่ประกาศจาย

ราคาตลาด
ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
2565
2564
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย
865,087.35
1,058,482.67
คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย
122,890.92
150,363.90
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน))
เงินลงทุน
3,916,355.52
4,156,583.28
6.

การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
การประมาณมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ
ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ
กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย
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ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงิ นที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ
แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้
- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1)
- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด)
หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2)
- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได)
(ขอมูลระดับที่ 3)
บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

ตราสารทุน

500,506,009.62

-

-

500,506,009.62

ตราสารหนี้

-

243,609,534.08

-

243,609,534.08

สินทรัพย

บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

ตราสารทุน

561,794,975.68

-

-

561,794,975.68

ตราสารหนี้

-

349,828,242.96

-

349,828,242.96

สินทรัพย

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคลองและถูกจัด
ประเภทอยูในระดับที่ 1 นั้นประกอบดวย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคลองที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้ งขึ้น
อยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาที่อางอิงสําหรับเครื่องมือเหลานี้
เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ
อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่
อยูในกลุมระดับลงทุน
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เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีขอมูลที่สําคัญที่ไมสามารถสังเกตไดเนื่องจากมีการซื้อขายไมบอยนัก
กองทุนในระดับที่ 3 ประกอบดวยขอมูลความเสี่ยงดานเครดิตและมูลคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับฐานะที่
เกี่ยวกับกองทุนนั้น ขอมูลหลักที่ปอนเขาตัวแบบการประเมินมูลคาของกองทุนสําหรับเงินลงทุนนี้ประกอบดวยการคิดลด
กระแสเงินสด
ในระหวางป 2565 มีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมจากระดับที่ 1 เปน ระดับที่ 3 เนื่องจากหลักทรัพย
ดังกลาวไดเลิกกองทุนในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และอยูในระหวางการชําระบัญชี
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
ไมมีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
รวม
ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุตธิ รรม
208,711,942.30
535,403,601.40
744,115,543.70
เงินฝากธนาคาร
9,794,552.05
9,794,552.05
ลูกหนี้จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
4,795,521.13
4,795,521.13
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
10,920.32
10,920.32
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
63,596.16
63,596.16
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน
3,579,964.45
3,579,964.45
คาใชจายคางจาย
980,457.91
980,457.91
ภาษีเงินไดคางจาย
102,391.53
102,391.53
หนี้สินอื่น
54,682.60
54,682.60

29 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
ไมมีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินอื่น

10,107,481.86
-

303,147,136.05
-

-

-

608,476,082.59
5,484,487.58
32,801.98

911,623,218.64
10,107,481.86
5,484,487.58
32,801.98

26,885.42
1,199,644.98
142,000.10
67,098.10

26,885.42
1,199,644.98
142,000.10
67,098.10

ความเสี่ยงดานเครดิต
กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง
การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน
จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไมมีสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานตลาด
กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว
ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี
ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ
ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น
หรือลดลงได
การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน
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7.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
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กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
กลุม ของตราสาร
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(ข) ตราสารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน
เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูส ลักหลัง หรือผูค้ําประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได
(investment grade) หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร

32 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)
55,898,611.45

% of NAV

0.00

0.00%

178,808,009.83
0.00

23.72%
0.00%

500,506,009.62
9,798,023.08

66.39%
1.30%

7.41%

กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หลักทรัพยหรือทรัพยสนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตร
หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขนสงและโลจิสติกส
หุนกู
หุนสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
ธนาคาร
พาณิชย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขนสงและโลจิสติกส
อาหารและเครื่องดื่ม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
การแพทย
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
วัสดุกอสราง
เงินทุนและหลักทรัพย
บรรจุภัณฑ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ
อืน่ ๆ
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
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มูลคาตาม
% of NAV
ราคาตลาด (บาท)
745,010,653.98 98.82%
9,798,023.08
1.30%
55,898,611.45
7.41%
122,927,922.10 16.31%
89,649,827.40 11.89%
30,902,588.70
4.10%
2,375,506.00
0.32%
178,808,009.83 23.72%
377,578,087.52 50.08%
111,770,026.25 14.83%
43,987,560.52
5.84%
38,099,728.60
5.06%
37,788,197.95
5.01%
36,865,020.20
4.88%
21,280,969.00
2.82%
16,627,010.00
2.20%
16,018,600.00
2.13%
15,040,400.00
1.99%
14,094,400.00
1.87%
13,435,150.00
1.78%
7,973,900.00
1.06%
2,377,650.00
0.32%
2,219,475.00
0.29%
9,051,982.89
1.18%
13,769,479.38
1.83%
-4,717,496.49
-0.65%
754,062,636.87 100.00%

กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
พันธบัตร
อายุคงเหลือนอยกวาหนึ่งป
รวมพันธบัตร
หุน กู
Rating A+
Rating A+(tha)
Rating AARating ARating AA+(tha)
Rating A
Rating AA
Rating BBB+
รวมหุน กู
เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดับบลิงเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย โกลเดนเวนเจอร
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช
C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาไทยแลนด
ไพรม พร็อพเพอรตี้
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มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)

% of NAV

55,000,000

55,898,611.45
55,898,611.45

7.41%
7.41%

49,000,000
37,000,000
25,000,000
22,300,000
17,000,000
15,000,000
5,000,000
3,000,000

51,102,511.48
38,577,480.64
24,904,805.75
23,079,523.04
17,532,067.27
15,305,656.55
5,232,518.35
3,073,446.75
178,808,009.83

6.78%
5.12%
3.30%
3.06%
2.33%
2.03%
0.69%
0.41%
23.72%

9,798,023.08
9,798,023.08

1.30%
1.30%

1,513,100
1,364,261

21,486,020.00
15,143,297.10

11.89%
2.85%
2.01%

671,000
959,910

13,755,500.00
11,326,938.00

1.82%
1.50%

1,562,000
771,100
501,029
212,400
207,500
170,300

8,747,200.00
7,556,780.00
4,358,952.30
1,805,400.00
1,753,375.00
1,413,490.00

1.16%
1.00%
0.58%
0.24%
0.23%
0.19%

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล เอช
ชอปปง เซ็นเตอร
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล เอช โฮเทล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน
ขนสงและโลจิสติกส
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
รวมหนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หุน สามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
บมจ. ไทยออยล
บมจ. บี.กริม เพาเวอร
บมจ. ผลิตไฟฟา
บมจ. บานปู
บมจ. ไออารพีซี
บมจ. ราช กรุป
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารทิสโก
พาณิชย
บมจ. ซีพี ออลล
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส
บมจ. คอมเซเวน
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จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
118,300

มูลคาตาม
% of NAV
ราคาตลาด (บาท)
1,194,830.00
0.16%

132,700

1,108,045.00

1,990,827
257,448

28,070,660.70
2,831,928.00

585,100

2,375,506.00
122,927,922.10

877,100
360,250
121,942
114,500
368,500
86,567
62,600
80,000
16,200
207,800
627,500
44,500

33,768,350.00
18,462,812.50
17,559,648.00
11,221,000.00
9,212,500.00
6,254,465.75
3,239,550.00
2,820,000.00
2,754,000.00
2,285,800.00
2,233,900.00
1,958,000.00

104,300
72,800
58,600
429,225
2,966,936
24,600

11,890,200.00
11,757,200.00
8,028,200.00
5,923,305.00
3,916,355.52
2,472,300.00

275,800
185,200
403,786
141,304
73,700

17,927,000.00
7,361,700.00
6,420,197.40
3,221,731.20
3,169,100.00

0.15%
4.10%
3.72%
0.38%
0.32%
0.32%
16.31%
14.83%
4.48%
2.45%
2.33%
1.49%
1.22%
0.83%
0.43%
0.37%
0.37%
0.30%
0.30%
0.26%
5.84%
1.58%
1.56%
1.06%
0.79%
0.52%
0.33%
5.06%
2.38%
0.98%
0.85%
0.43%
0.42%

จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่
ขนสงและโลจิสติกส
บมจ. ทาอากาศยานไทย
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
บมจ. โอสถสภา
บมจ. คาราบาวกรุป
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. แอสเสท เวิรด คอรป
บมจ. แลนดแอนดเฮาส
การแพทย
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
วัสดุกอสราง
บมจ. ปูนซีเมนตไทย
เงินทุนและหลักทรัพย
บมจ. บัตรกรุงไทย
บมจ. เมืองไทย แคปปตอล
บมจ. เงินติดลอ
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น
บรรจุภัณฑ
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
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มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)

91,300
98,500
1,024,553
72,700

21,272,900.00
7,658,375.00
5,276,447.95
3,580,475.00

438,700
469,300
404,156

29,063,875.00
4,082,910.00
3,718,235.20

264,380
160,234
92,200
30,700
146,480

6,371,558.00
5,367,839.00
3,457,500.00
3,315,600.00
2,768,472.00

137,800
982,600
366,900

8,130,200.00
5,011,260.00
3,485,550.00

488,000
24,400

12,200,000.00
3,818,600.00

172,400
138,400

8,016,600.00
7,023,800.00

36,800

14,094,400.00

79,200
65,100
71,200
42,200

4,870,800.00
3,417,750.00
2,741,200.00
2,405,400.00

131,800

7,973,900.00

% of NAV
5.01%
2.82%
1.02%
0.70%
0.47%
4.88%
3.85%
0.54%
0.49%
2.82%
0.84%
0.71%
0.46%
0.44%
0.37%
2.20%
1.08%
0.66%
0.46%
2.13%
1.62%
0.51%
1.99%
1.06%
0.93%
1.87%
1.87%
1.78%
0.65%
0.45%
0.36%
0.32%
1.06%
1.06%

จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส
ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ
บมจ. ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย)
รวมหุน สามัญ
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย

37 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)

36,300

2,377,650.00

87,900

2,219,475.00
377,578,087.52
13,769,479.38
-4,717,496.49
754,062,636.87
55,561,924.0559
13.5715

% of NAV
0.32%
0.32%
0.29%
0.29%
50.08%
1.83%
-0.65%
100.00%

กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
รายละเอียดและอันดับความนาเชือ่ ถือของตราสาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ประเภทหลักทรัพย

ชือ่ ผูอ อก

ชือ่ หลักทรัพย

ผูร ับรอง/
อาวัล/
คา‘ ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
นาเชือ่ ถือ

มูลคาหนาตัว๋

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท)

1 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

LB22DA

17 ธ.ค. 65

GOV

55,000,000.00

55,898,611.45

2 หุนกู

บมจ. เอพี (ไทยแลนด)

AP235A

17 พ.ค. 66

A-

22,300,000.00

23,079,523.04

3 หุนกู

บจ. แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค

AWN235A

11 พ.ค. 66

AA+(tha)

15,000,000.00

15,394,551.15

4 หุนกู

บจ. แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค

AWN244B

11 เม.ย. 67

AA+(tha)

2,000,000.00

2,137,516.12

5 หุนกู

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

BDMS242A

8 ก.พ. 67

AA

5,000,000.00

5,232,518.35

6 หุนกู

บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

BEM254A

5 เม.ย. 68

A

10,000,000.00

10,269,306.20

7 หุนกู

บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร

BJC269A

7 ก.ย. 69

A+

15,000,000.00

15,946,197.60

8 หุนกู

บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส

BTSG27NA

6 พ.ย. 70

A

5,000,000.00

5,036,350.35

9 หุนกู

บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร

CPF228A

3 ส.ค. 65

A+

3,000,000.00

3,081,011.61

10 หุนกู

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร

HMPRO22NA

14 พ.ย. 65

AA-

25,000,000.00

24,904,805.75

11 หุนกู

บจ. น‘าตาลมิตรผล

MPSC233A

13 มี.ค. 66

A+

31,000,000.00

32,075,302.27

12 หุนกู

บมจ. ปูนซีเมนตไทย

SCC248A

30 ส.ค. 67

A+(tha)

37,000,000.00

38,577,480.64

13 หุนกู

บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

TRUE22NA

10 พ.ย. 65

A-

3,000,000.00

3,073,446.75

14 เงินฝากธนาคาร
15 หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ภิรัชออฟฟศ

207,500.00

9,798,023.08
1,753,375.00

38 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

KBANK
BOFFICE

AA(tha)
-

กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
รายละเอียดและอันดับความนาเชือ่ ถือของตราสาร (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ประเภทหลักทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย

ชือ่ ผูอ อก
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสงมวลชน
ทางราง บีทีเอสโกรท
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
CPN รีเทล โกรท
C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund

ชือ่ หลักทรัพย
BTSGIF

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดุสิตธานี
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาแกรนด ออฟฟศ
Golden Ventures REIT
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เหมราช
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต
จัสมิน

39 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

ผูร ับรอง/
อาวัล/
คา‘ ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
นาเชือ่ ถือ
-

มูลคาหนาตัว๋
585,100.00

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท)
2,375,506.00

CPNREIT

AA

671,000.00

13,755,500.00

CPTGF

-

212,400.00

1,805,400.00

DIF

-

1,990,827.00

28,070,660.70

DREIT

-

1,562,000.00

8,747,200.00

FTREIT

A

959,910.00

11,326,938.00

GLANDRT

-

286,900.00

GVREIT

-

771,100.00

7,556,780.00

HREIT

-

501,029.00

4,358,952.30

JASIF

-

257,448.00

2,831,928.00

กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
รายละเอียดและอันดับความนาเชือ่ ถือของตราสาร (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
วันครบ
กําหนด

อันดับความ
นาเชือ่ ถือ
-

มูลคาหนาตัว๋
132,700.00

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท)
1,108,045.00

LHSC

-

118,300.00

1,194,830.00

LPF

-

1,513,100.00

21,486,020.00

ชือ่ ผูอ อก
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
แอล เอช โฮเทล
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก
โลตัส รีเทล โกรท
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย

ชือ่ หลักทรัพย
LHHOTEL

SPF

-

176,500.00

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอรตี้
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

TPRIME

-

170,300.00

1,413,490.00

WHART

-

1,364,261.00

15,143,297.10

32 หุนสามัญ

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส

ADVANC

91,300.00

21,272,900.00

33 หุนสามัญ

บมจ. ทาอากาศยานไทย

AOT

438,700.00

29,063,875.00

34 หุนสามัญ

บมจ. แอสเสท เวิรด คอรป

AWC

982,600.00

5,011,260.00

35 หุนสามัญ

บมจ. บานปู

BANPU

207,800.00

2,285,800.00

36 หุนสามัญ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

BBL

58,600.00

8,028,200.00

37 หุนสามัญ

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

BDMS

488,000.00

12,200,000.00

38 หุนสามัญ

บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

BEM

469,300.00

4,082,910.00

26
27
28
29
30
31

ประเภทหลักทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย

ผูร ับรอง/
อาวัล/
คา‘ ประกัน

40 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
รายละเอียดและอันดับความนาเชือ่ ถือของตราสาร (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ประเภทหลักทรัพย

ชือ่ ผูอ อก

39 หุนสามัญ

บมจ. บี.กริม เพาเวอร

40 หุนสามัญ

ชือ่ หลักทรัพย

ผูร ับรอง/
อาวัล/
คา‘ ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
นาเชือ่ ถือ

มูลคาหนาตัว๋

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท)

BGRIM

80,000.00

2,820,000.00

บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร

BH

24,400.00

3,818,600.00

41 หุนสามัญ

บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส

BTS

404,156.00

3,718,235.20

42 หุนสามัญ

บมจ. คาราบาวกรุป

CBG

30,700.00

3,315,600.00

43 หุนสามัญ

บมจ. คอมเซเวน

COM7

73,700.00

3,169,100.00

44 หุนสามัญ

บมจ. ซีพี ออลล

CPALL

275,800.00

17,927,000.00

45 หุนสามัญ

บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร

CPF

264,380.00

6,371,558.00

46 หุนสามัญ

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

CPN

137,800.00

8,130,200.00

47 หุนสามัญ

บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น

CRC

185,200.00

7,361,700.00

48 หุนสามัญ

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

DTAC

72,700.00

3,580,475.00

49 หุนสามัญ

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

EA

114,500.00

11,221,000.00

50 หุนสามัญ

บมจ. ผลิตไฟฟา

EGCO

16,200.00

2,754,000.00

51 หุนสามัญ

บมจ. สยามโกลบอลเฮาส

GLOBAL

141,304.00

3,221,731.20

52 หุนสามัญ

บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่

GPSC

86,567.00

6,254,465.75

53 หุนสามัญ

บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท

GULF

360,250.00

18,462,812.50

54 หุนสามัญ

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร

HMPRO

403,786.00

6,420,197.40

41 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
รายละเอียดและอันดับความนาเชือ่ ถือของตราสาร (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ประเภทหลักทรัพย

ชือ่ ผูอ อก

55 หุนสามัญ

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส

56 หุนสามัญ

บมจ. ไออารพีซี

57 หุนสามัญ

บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

58 หุนสามัญ

ชือ่ หลักทรัพย

ผูร ับรอง/
อาวัล/
คา‘ ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
นาเชือ่ ถือ

มูลคาหนาตัว๋

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท)

INTUCH

98,500.00

7,658,375.00

IRPC

627,500.00

2,233,900.00

IVL

172,400.00

8,016,600.00

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

KBANK

72,800.00

11,757,200.00

59 หุนสามัญ

บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส

KCE

36,300.00

2,377,650.00

60 หุนสามัญ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

KTB

429,225.00

5,923,305.00

61 หุนสามัญ

บมจ. บัตรกรุงไทย

KTC

79,200.00

4,870,800.00

62 หุนสามัญ

บมจ. แลนดแอนดเฮาส

LH

366,900.00

3,485,550.00

63 หุนสามัญ

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล

MINT

160,234.00

5,367,839.00

64 หุนสามัญ

บมจ. เมืองไทย แคปปตอล

MTC

65,100.00

3,417,750.00

65 หุนสามัญ

บมจ. ปตท.

OR

368,500.00

9,212,500.00

66 หุนสามัญ

บมจ. โอสถสภา

OSP

92,200.00

3,457,500.00

67 หุนสามัญ

บมจ. ปตท.

PTT

877,100.00

33,768,350.00

68 หุนสามัญ

บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม

PTTEP

121,942.00

17,559,648.00

69 หุนสามัญ

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

PTTGC

138,400.00

7,023,800.00

70 หุนสามัญ

บมจ. ราช กรุป

RATCH

44,500.00

1,958,000.00

42 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

กองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
รายละเอียดและอันดับความนาเชือ่ ถือของตราสาร (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ประเภทหลักทรัพย

ชือ่ ผูอ อก

ชือ่ หลักทรัพย

ผูร ับรอง/
อาวัล/
คา‘ ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
นาเชือ่ ถือ

มูลคาหนาตัว๋

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท)

71 หุนสามัญ

บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น

SAWAD

42,200.00

2,405,400.00

72 หุนสามัญ

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย

SCB

104,300.00

11,890,200.00

73 หุนสามัญ

บมจ. ปูนซีเมนตไทย

SCC

36,800.00

14,094,400.00

74 หุนสามัญ

บมจ. ปูนซีเมนตไทย

SCGP

131,800.00

7,973,900.00

75 หุนสามัญ

บมจ. ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย)

STGT

87,900.00

2,219,475.00

76 หุนสามัญ

บมจ. เงินติดลอ

TIDLOR

71,200.00

2,741,200.00

77 หุนสามัญ

บมจ. ธนาคารทิสโก

TISCO

24,600.00

2,472,300.00

78 หุนสามัญ

บมจ. ไทยออยล

TOP

62,600.00

3,239,550.00

79 หุนสามัญ

บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

TRUE

1,024,553.00

5,276,447.95

80 หุนสามัญ

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

TTB

2,966,936.00

3,916,355.52

81 หุนสามัญ

บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุป

TU

146,480.00

2,768,472.00

43 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตงั้ แต 1 ปขนึ้ ไปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ Fitch Ratings
AAA(tha) ระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความนาเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “นอยที่สุด”
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออก
หรือค‘าประกันโดยรัฐบาล
AA(tha)

ระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความนาเชื่อถือของ
ตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย

A(tha)

เพียงเล็กนอย
ระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดของตราสารทาง
การเงินเหลานี้มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา

BBB(tha) ระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี มีความเปนไปไดมากวา
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนด
ของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา
สัญลักษณและคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะสั้นมีอายุตา่ํ กวา 1 ปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ FitchRatings
F1(tha)

ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะ
ยอมใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ
โดยปกติแลว จะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปน

F2(tha)

พิเศษจะมีสัญลักษณ "+" แสดงไวเพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด
ระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร
หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือที่สูงกวา

F3(tha)

ระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมแนนอนมากขึ้นไปตาม
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตงั้ แต 1 ปขนึ้ ไปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ TRIS Rating
อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต‘าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผล
AAA
กระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ
มีความเสี่ยงต‘ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
AA
A

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA
มีความเสี่ยงในระดับต‘า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา
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BBB

มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหว
ตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง
เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

สัญลักษณและคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะสั้นมีอายุตา่ํ กวา 1 ปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ TRIS Rating
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมากและนักลงทุนจะได
T1
รับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับดังกลาว
T2

ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น

T3

ในระดับที่นาพอใจ
ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตงั้ แต 1 ปขนึ้ ไปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ Moody's Rating
Aaa
Aa

Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
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.
Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may
possess

Baa

certain speculative characteristics.
สัญลักษณและคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะสั้นมีอายุตา่ํ กวา 1 ปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ Moody's Rating
P1
P2

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

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตงั้ แต 1 ปขนึ้ ไปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ S&P Rating
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
AAA
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
AA
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.

สัญลักษณและคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะสั้นมีอายุตา่ํ กวา 1 ปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ S&P Rating
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
A1
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
A2
A3

The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.
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หมายเหตุ
เครื่องบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกตางออกจากการจัดอันดับ
ความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดง
สถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเชื่อถือขั้นหลักทั้งนี้ จะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความ
นาเชื่อถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ํากวา "CCC(tha)" สําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาว และจะไมมีการระบุสัญลักษณ
ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(tha)"
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คาใชจา ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2564/2565 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 2564

ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 2564

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565

ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

11,260.49

1.3375

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

270.25

0.0321

คานายทะเบียน (Registrar fee)

1,599.62

0.1900

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

คาภาษีเงินได

436.03

0.0518

คาใชจายอื่น ๆ

0.00

0.0000

13,566.39

1.6114

รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
เทากับ 841,906,118.19 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 17.28%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) = 0.01% (105,118.36 บาท)
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อบริษัทหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
รวมคานายหนาทัง้ หมด
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คานายหนา
(บาท)
15,211.69
2,391.46
9,428.01
12,295.77
31,580.20
18,344.42
6,189.99
5,479.28
4,197.54
105,118.36

อัตราสวนคานายหนา
แตละรายตอ
คานายหนาทั้งหมด
14.47
2.28
8.97
11.70
30.04
17.45
5.89
5.21
3.99
100.00

รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)
ลําดับ
รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
1
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทั จัดการโดยตรง
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

รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ไมมี
รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
1
นายธีระศันส ทุติยะโพธิ
2
นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ
3
นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย
4
นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
5
นายสมิทธ ศักดิ์กําจร
6
นายวิจักขณ ณ เชียงใหม

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริษัทที่ใหผลประโยชน
ผลประโยชนที่ไดรับ
1 Agricultural Bank of China Ltd
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
2 ANZ Bank Thai Pcl (Thai branch)
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
3 Asia Plus Securities
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
4 Australia & New Zealand Banking Group Ltd
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
5 Bangkok Bank PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
6 Bank of America Corp
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
7 Bank of Ayudhya PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
8 Bank of China International Ltd
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
9 Bank of China Ltd
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
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เหตุผลในการรับผลประโยชน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
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บริษัทที่ใหผลประโยชน
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BNP Paribas SA
Capital Nomura Securities PCL
China Construction Bank Corp
CIMB Thai Bank PCL
Citigroup Inc
Commerzbank AG
Commonwealth Bank of Australia
Credit Agricole Corporate & Investment
Credit Suisse Hong Kong Ltd
Credit Suisse Securities Europe Ltd
Daiwa Securities Group Inc
DBS Bank Ltd
DBS Vickers Securities Singapore Pte Ltd
DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd
Deutsche Bank AG
DZ Bank AG Deutsche ZentralGenossenschaftsbank Frankfurt Am Main
Export Import Bank of Thailand
Goldman Sachs Group Inc
Government Housing Bank
Government Savings Bank
Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd
HSBC Bank PLC
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
Industrial & Commercial Bank of China Thai PCL
ING Bank NV
JP Morgan Securities LLC
JPMorgan Chase Bank NA
Kasikornbank PCL
KGI Asia Ltd
KGI Securities Thailand PCL
Kiatnakin Bank PCL
Krung Thai Bank PCL
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บริษัทที่ใหผลประโยชน
KTB Securities Thailand PCL
Land & Houses Bank PCL
Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd
Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp
Mizuho Bank Ltd
Morgan Stanley
Nomura Singapore Ltd
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
Phatra Securities PCL
RHB Securities Thailand PCL
Siam Commercial Bank PCL
SMBC Nikko Securities Inc
Societe Generale Corporate & Investment Banking
Societe Generale SA
Standard Chartered Bank
Standard Chartered Bank Thai PCL
Thanachart Bank PCL
Thanachart Securities
TISCO Bank PCL
TISCO Securities Co Ltd
TMB Bank PCL
Toronto-Dominion Bank/The
Trinity Securities Co Ltd
UBS AG
United Overseas Bank Thai PCL
UOB Kay Hian Holdings Ltd
UOB Kay Hian Securities Thailand PCL
Westpac Banking Corp
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ขอมูลการดําเนินการใชสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในนามกองทุนรวมในรอบปปฏิทนิ ลาสุด
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง
1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถือหุน
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังนั้นการใชสิทธิออกเสียงทุก
ครั้งจะกระทําเพื่อเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลที่
ดีกับบริษัทที่กองทุนเขาไปทําการลงทุน
1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
1.2.1 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในที่ประชุมในกรณีที่ไมขัดแยงกับขอ 1.2.2
1.2.2 บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในที่ประชุมในกรณีดังตอไปนี้
(ก) การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล
- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีขอสงสัยเกีย่ วกับงบการเงิน
- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง
บริหาร และการครอบงํากิจการ
- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ
ควบหรือรวมกิจการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ที่มา, ราคา เปนตน
- ในกรณีที่ตองใชความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย
(ค) การแตงตั้งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร
- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการเกิน 6
บริษัท (กําหนดขึ้นภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง)
- ในกรณีที่ไมมีการเปดเผยถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอื่น
เปนตน
(ง) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพิ่มทุนและการลดทุน
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยใหสทิ ธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) (พิจารณา
เปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน
กรณีไป)
- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนที่ทําใหสทิ ธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ
กระทําการใดๆที่ทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน
- ในกรณีที่เปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ต่ํากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท
- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ
- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเรื่องการ dilution
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- แผนการให ESOP ทั้งแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่เปนแผนในลักษณะทีจ่ ะให ESOP ทุกป โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ํากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน
20% (พิจารณาเปนกรณีไป)
- ในกรณีที่มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP
ภายหลังจากที่ไดมีการออก Option ยกเวนในกรณีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพิ่ม
ทุน ฯลฯ
(ฉ) การทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูทเี่ กี่ยวของกับผูถือหุน หรือ
การทํารายการที่เกี่ยวของกัน
- ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการที่เกี่ยวของกัน โดยไมมคี วามเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท
(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท
- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ
- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนที่จะมีการแกไขและขอความที่ประสงคจะแกไข
(ฌ) การแตงตั้ง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบัญชี
- ไมเปดเผยคาสอบบัญชี และคาใชจายอื่น ๆ เชน Non-Audit Fee
- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเกีย่ วของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย
(ญ) กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เปนมติที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ
ผลเสียของเรื่องดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
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2. รายงานสรุปเกีย่ วกับการใชสทิ ธิออกเสียงแทนกองทุนในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน (ระหวางวันที่ 1 เม.ย.2564 – 31 มี.ค.2565)

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

จํานวน
ครัง้ ที่

จํานวน
ครัง้ ที่

จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระ
การประชุม***
งด
เชิญ เขารวม
ออก
คัดคาน
ประชุม* ประชุม** สนับสนุน
เสียง
(ครัง้ )
(ครัง้ )
1
1
6
0
1
1
1
9
0
1

1
2

บมจ. บัตรกรุงไทย
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส

KTC
GLOBAL

8 เม.ย. 64
7 เม.ย. 64

3

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

PTTGC

5 เม.ย. 64

1

1

5

0

1

4

บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่

GPSC

2 เม.ย. 64

1

1

5

0

1

5

บมจ. ราช กรุป

RATCH

5 เม.ย. 64

1

1

6

0

1

6
7

TU
PTTEP

5 เม.ย. 64
8 เม.ย. 64

1
1

1
1

8
5

0
0

0
0

OR

7 เม.ย. 64

1

1

7

0

1

9
10

บมจ. ไทยยูเนียน กรุป
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
บริษัท ปตท.นํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน)
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
บมจ. ไทยออยล

HMPRO
TOP

8 เม.ย. 64
7 เม.ย. 64

1
1

1
1

9
5

0
0

0
1

11
12
13

บมจ. เมืองไทย แคปปตอล
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน)

MTC
SCB
AWC

20 เม.ย. 64
8 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64

1
1
1

1
1
1

7
5
8

0
0
0

1
0
1

14
15
16

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. ปตท.
บมจ. คาราบาวกรุป

CPN
PTT
CBG

30 เม.ย. 64
9 เม.ย. 64
22 เม.ย. 64

1
1
1

1
1
1

5
5
8

0
0
0

1
1
0

17

บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท

GULF

9 เม.ย. 64

1

1

7

0

1

18
19
20
21

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. คอมเซเวน
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
บมจ. ซีพี ออลล

BBL
COM7
BEM
CPALL

12 เม.ย. 64
22 เม.ย. 64
28 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64

1
1
1
1

1
1
1
1

5
7
7
6

0
0
0
0

1
1
1
0

22
23
24

บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

TISCO
TTB
BDMS

22 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
9 เม.ย. 64

1
1
1

1
1
1

8
12
5

0
0
0

0
1
1

8
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ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

จํานวน
ครัง้ ที่

จํานวน
ครัง้ ที่

จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระ
การประชุม***
งด
เชิญ เขารวม
ออก
คัดคาน
ประชุม* ประชุม** สนับสนุน
เสียง
(ครัง้ )
(ครัง้ )
1
1
8
0
1
1
1
6
0
1
1
1
10
0
1

25
26
27

บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
บมจ. ผลิตไฟฟา
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

BH
EGCO
IVL

28 เม.ย. 64
19 เม.ย. 64
27 เม.ย. 64

28

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

KBANK

9 เม.ย. 64

1

1

8

0

0

29
30
31
32
33

OSP
BGRIM
CPF
LH
MINT

27 เม.ย. 64
22 เม.ย. 64
30 เม.ย. 64
27 เม.ย. 64
22 เม.ย. 64

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

10
5
6
7
9

0
0
0
0
0

0
1
0
1
0

CRC

23 เม.ย. 64

1

1

5

0

1

35
36

บมจ. โอสถสภา
บมจ. บี.กริม เพาเวอร
บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร
บมจ. แลนดแอนดเฮาส
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
บมจ. ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย)

EA
TOA

23 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64

1
1

1
1

9
7

0
0

0
1

37

บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

TRUE

28 เม.ย. 64

1

1

6

0

0

38
39

บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย
จํากัด (มหาชน)
บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดุสิตธานี
บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
บมจ. โอสถสภา

SAWAD
KTB

23 เม.ย. 64
9 เม.ย. 64

1
1

1
1

13
5

0
0

1
0

BAM

27 เม.ย. 64

1

1

9

0

1

BJC
PTTGC

22 เม.ย. 64
7 มิ.ย. 64

1
1

1
1

9
1

0
0

1
1

WHART

14 มิ.ย. 64

1

1

8

0

1

DREIT

5 พ.ค. 64

1

1

1

0

0

GULF
VGI
BTS
OSP

25 มิ.ย. 64
8 ก.ค. 64
19 ก.ค. 64
5 ส.ค. 64

1
1
1
1

1
1
1
1

1
7
14
1

0
0
0
0

1
1
1
0

34

40
41
42
43
44
45
46
47
48
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ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

จํานวน
ครัง้ ที่

จํานวน
ครัง้ ที่

จํานวนครัง้ ทีล่ งมติตามวาระ
การประชุม***
งด
เชิญ
เขารวม
ออก
คัดคาน
ประชุม* ประชุม** สนับสนุน
เสียง
(ครัง้ )
(ครัง้ )

SPF

14 ก.ค. 64

1

1

2

0

0

50
51

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
สนามบินสมุย
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ราช กรุป

KBANK
RATCH

26 ส.ค. 64
21 ต.ค. 64

1
1

1
1

1
2

0
0

0
1

52
53

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส
บมจ. ซีพี ออลล

INTUCH
CPALL

1 ต.ค. 64
12 ต.ค. 64

1
1

1
1

3
4

0
0

1
0

54

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย

SCB

15 พ.ย. 64

1

1

7

0

0

55

AOT

21 ม.ค. 65

1

1

5

0

1

GVREIT

24 ม.ค. 65

1

1

0

0

1

FTREIT

27 ม.ค. 65

1

1

3

0

1

58

บมจ. ทาอากาศยานไทย
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

STA

27 ม.ค. 65

1

1

2

0

1

59

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

EA

28 ม.ค. 65

1

1

5

0

0

60
61
62
63
64
65

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
บมจ. ปูนซิเมนตไทย
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส

SCGP
PTTEP
SCC
DTAC
ADVANC
INTUCH

29 มี.ค. 65
28 มี.ค. 65
30 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

6
6
10
6
6
7

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1

49

56
57

หมายเหตุ

* หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
** หมายถึง จํานวนครั้งที่บริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน
*** หมายถึง จํานวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม
ทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง
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2. รายงานสรุปเกีย่ วกับการใชสทิ ธิออกเสียงแทนกองทุนในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน (ระหวางวันที่ 1 เม.ย.2564 – 31 มี.ค.2565)

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชือ่ บริษทั

บมจ. บัตรกรุงไทย
บมจ. สยามโกลบอล
เฮาส
บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล
บมจ. โกลบอล
เพาเวอร ซินเนอรยี่
บมจ. ราช กรุป
บมจ. ไทยยูเนียน
กรุป
บมจ. ปตท. สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
บริษัท ปตท.นํามัน
และการคาปลีก
จํากัด (มหาชน)
บมจ. โฮม โปรดักส
เซ็นเตอร
บมจ. ไทยออยล
บมจ. เมืองไทย
แคปปตอล
บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย
บริษัท แอสเสท เวิรด
คอรป จํากัด
(มหาชน)
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

KTC

8 เม.ย. 64

GLOBAL

7 เม.ย. 64

PTTGC

5 เม.ย. 64

GPSC

2 เม.ย. 64

RATCH

5 เม.ย. 64

TU

5 เม.ย. 64

PTTEP

8 เม.ย. 64

OR

7 เม.ย. 64

HMPRO

8 เม.ย. 64

TOP

7 เม.ย. 64

MTC

20 เม.ย. 64

SCB

8 เม.ย. 64

AWC

23 เม.ย. 64

CPN

30 เม.ย. 64
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การประชุม / วาระการประชุม
วาระที่ 8 เรื่องการ
การประชุมสามัญ
พิจารณาเรื่องื่นๆ
ผูถือหุนประจําป 2564
(ถามี)
การประชุมสามัญ
วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
ผูถือหุนประจําป 2564 (ถามี)
การประชุมสามัญ
วาระที่ 6 ปรึกษา
ผูถือหุนประจําป 2564 กิจการอื่นๆ(ถามี)
การประชุมสามัญ
เรียบวาระที่ 6 เรื่อง
ผูถือหุนประจําป 2564 อื่นๆ (ถามี)
การประชุมสามัญ
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ผูถือหุน ประจําป
(ถามี)
2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2564

งด
คัดคาน ออก
เสียง
0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

0

0

การปรชุมสามัญผูถือ วาระที่ 8 พิจํารณา
หุนประจําป 2564
เรื่องอื่นๆ (ถ‘ามี)

0

1

การประชุมสามัญ
วาระที่ 8 พิจารณา
ผูถือหุนประจําป 2564 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

การประชุมสามัญ
ระเบียบวาระที่ 8
ผูถือหุนประจําป 2564 เรื่องอืน่ ๆ (ถามี)
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจาป
2564
การประชุมสํามัญ
ผูถือประจําป 2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 198

เหตุผล

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

15

บมจ. ปตท.

PTT

9 เม.ย. 64

16

บมจ. คาราบาวกรุป

CBG

22 เม.ย. 64

17

บมจ. กัลฟ
เอ็นเนอรจี
ดีเวลลอปเมนท

GULF

9 เม.ย. 64

18

บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ

BBL

12 เม.ย. 64

19

บมจ. คอมเซเวน

COM7

22 เม.ย. 64

20

บมจ. ทางดวนและ
รถไฟฟากรุงเทพ

BEM

28 เม.ย. 64

21

บมจ. ซีพี ออลล

CPALL

23 เม.ย. 64

TISCO

22 เม.ย. 64

TTB

23 เม.ย. 64

BDMS

9 เม.ย. 64

22
23
24

บมจ. ทิสโก
ไฟแนนเชียลกรุป
บมจ. ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต
บมจ. กรุงเทพดุสิต
เวชการ

25

บมจ. โรงพยาบาล
บํารุงราษฎร

BH

28 เม.ย. 64

26

บมจ. ผลิตไฟฟา

EGCO

19 เม.ย. 64

27

บมจ. อินโดรามา
เวนเจอรส

IVL

27 เม.ย. 64

28

บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย

KBANK

9 เม.ย. 64

58 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมสามัญ
วาระที่ 6 เรื่อง
ผูถือหุน ประจําป
พิจารณําเรื่องอื่น ๆ
2564
(ถามี)
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจาป 2564
วาระที่ 8 เรื่อง
การประชุมสามัญ
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ผูถือหุนประจาป 2564
(ถามี)
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจาป ครั้งที่ วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
28
วาระที 9 เรื่อง
การประชุมสามัญ
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ผูถือหุนประจําป 2564
(ถามี)
การประชุมสามัญ
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
ผูถือหุนประจําป 2564 (ถามี)
การประชุมผูถือหุน
สามัญประจาป 2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญ
วาระที่ 15 พิจารณา
ผูถือหุนประจําป 2564 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
การประชุมใหญสามัญ วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ประจําป 2564
(ถามี)
การประชุมสามัญ
วาระที่ 11 พิจารณา
ผูถือหุนครั้งที่ 28
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประจําป 2564
การประชุมสามัญ
ระเบียบวาระที่ 8
ผูถือหุน ประจําป
การพิจารณา
2564
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
การประชุมสามัญ
วาระที่ 7 พิจารณา
ผูถือหุนของบริษัท
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ครั้งที่ 1/2564
การประชุมสามัญ
วาะที่ 10 ปรึกษา
ผูถือหุน ครั้งที่ 109
กิจการอื่น ๆ (ถามี)

งด
คัดคาน ออก
เสียง
0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

เหตุผล

ลําดับ
29
30
31
32
33

34
35
36
37

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

บมจ. โอสถสภา

OSP

27 เม.ย. 64

BGRIM

22 เม.ย. 64

CPF

30 เม.ย. 64

LH

27 เม.ย. 64

MINT

22 เม.ย. 64

CRC

23 เม.ย. 64

EA

23 เม.ย. 64

TOA

23 เม.ย. 64

TRUE

28 เม.ย. 64

บมจ. บี.กริม
เพาเวอร
บมจ. เจริญ
โภคภัณฑอาหาร
บมจ. แลนดแอนด
เฮาส
บมจ. ไมเนอร
อินเตอรเนชั่นแนล
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล
คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
บมจ. พลังงาน
บริสุทธิ์
บมจ. ทีโอเอ เพนท
(ประเทศไทย)
บมจ. ทรู
คอรปอเรชั่น

38

บมจ. ศรีสวัสดิ์
คอรปอเรชั่น

SAWAD

23 เม.ย. 64

39

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

KTB

9 เม.ย. 64

40

บริษัทบริหาร
สินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จํากัด
(มหาชน)

BAM

27 เม.ย. 64

41

บมจ. เบอรลี่
ยุคเกอร

BJC

22 เม.ย. 64

42

บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล

PTTGC

7 มิ.ย. 64

59 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

คัดคาน

งด
ออก
เสียง

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

วาระที่ 12 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 7 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

0

การประชุมสามัญ
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
ผูถือหุนประจําป 2564 (ถามี)

0

1

วาะที่ 11 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

วาระที่ 2 ปรึกษา
กิจการอื่นๆ (ถามี)

0

1

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2564
การประชถมสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2564
การประชุมใหญสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่
28/2564

วาระที่ 7 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

การประชุมสามัญ
วาระที่ 7 พิจารณา
ผูถือหุนประจําป 2564 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2564
การปะชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจาป ครั้งที่
28 (ป 2564)

การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2564
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่
1/2564

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

เหตุผล

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

43

ทรัสตเพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ พรี
เมี่ยม โกรท

WHART

14 มิ.ย. 64

44

ทรัสตเพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาดุสิต
ธานี

DREIT

5 พ.ค. 64

45

บมจ. กัลฟ เอ็นเนอร
จี ดีเวลลอปเมนท

GULF

25 มิ.ย. 64

VGI

8 ก.ค. 64

BTS

19 ก.ค. 64

OSP

5 ส.ค. 64

SPF

14 ก.ค. 64

KBANK

26 ส.ค. 64

46
47
48
49
50

บมจ. วี จี ไอ โก
ลบอล มีเดีย
บมจ. บีทีเอส กรุป
โฮลดิ้งส
บมจ. โอสถสภา
กองทุนรวมสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย
สนามบินสมุย
บมจ. ธนาคารกสิกร
ไทย

51

บมจ. ราช กรุป

RATCH

21 ต.ค. 64

52

บมจ. อินทัช โฮล
ดิ้งส

INTUCH

1 ต.ค. 64

53

บมจ. ซีพี ออลล

CPALL

12 ต.ค. 64

60 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหนวยทรัสตเพื่อ
การลงทุน
วาระที่ 9 เรื่อง
อสังหาริมทรัพยและ
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
สิทธิการเชาดับบลิว
(ถามี)
เอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
ครั้งที่ 1/2564
การจัดประชุม
ผูหนวยทรัสตของ
ทรัสตเพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดุสิตธานี
(DREIT)
ครั้งที่ 1/2564
วาระที่ 2 เรื่อง
การประชุมวิสามัญ
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2564
(ถามี)
การประชุมสามัญ
วาระที่ 10 พิจารณา
ผูถือหุนประจําป 2564 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
การประชุมสามัญ
วาระที่ 16 พิจารณา
ผูถือหุนประจําป 2564 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่1/2564
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหนวยลงทุนครั้งที่
1/2564
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2564
การประชุมวิสามัญ
ระเบียบวาระที่ 3
ผูถือหุน ครั้งที่
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
1/2564
(ถามี)
การประชุมวิสามัญ
วาระที่ 4 พิจารณา
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2564 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2564

คัดคาน

งด
ออก
เสียง

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

เหตุผล

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ยอ

วันที่ประชุม

คัดคาน

งด
ออก
เสียง

0

0

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

การประชุม / วาระการประชุม
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่
1/2564
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน บริษัท
ทาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)
ประจําป 2564

54

บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย

SCB

15 พ.ย. 64

55

บมจ. ทาอากาศยาน
ไทย

AOT

21 ม.ค. 65

GVREIT

24 ม.ค. 65

การประชุมสามัญ
ผูถือหนวยทรัสต
ประจําป 2565

วาระที่ 6 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

27 ม.ค. 65

การประชุมสามัญ
ผูถือหนวยทรัสต
ประจําป 2565

วาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

56

57

ทรัสตเพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย
โกลเดนเวนเจอร
ทรัสตเพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย
เพื่ออุตสาหกรรม
เฟรเซอรส
พร็อพเพอรตี้

FTREIT

58

บมจ. ศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี

STA

27 ม.ค. 65

59

บมจ. พลังงาน
บริสุทธิ์

EA

28 ม.ค. 65

SCGP

29 มี.ค. 65

PTTEP

28 มี.ค. 65

60
61

บริษัท เอสซีจี
แพคเกจจิ้ง จํากัด
(มหาชน)
บมจ. ปตท. สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม

62

บมจ. ปูนซิเมนตไทย

SCC

30 มี.ค. 65

63

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น

DTAC

25 มี.ค. 65

61 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

การประชุมสามัญ
วาระที่ 4 พิจารณา
ผูถือหุน ครั้งที่
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
1/2565
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่
1/2565
ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2565 (ครั้งที่
29)
การประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2565
การประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป
2565 (ครั้งที่ 29)
การประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่
วาระที่ 8 เรือ่ งอื่นๆ
1/2565

เหตุผล

ลําดับ

ชือ่ บริษทั

วันที่ประชุม

การประชุม / วาระการประชุม

คัดคาน

เหตุผล

การประชุมสามัญ
วาระที่ 8 พิจารณา
0
1
ผูถือหุนประจําป 2565 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
การประชุมสามัญ
วาระที่ 8 พิจารณา
65 บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส INTUCH 24 มี.ค. 65
0
1
ผูถือหุนประจําป 2565 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เนื่องจากไมมีรายละเอียด
วาระการประชุม
64

บมจ. แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส

ชือ่ ยอ

งด
ออก
เสียง

ADVANC

24 มี.ค. 65

4.รายละเอียดการใชสทิ ธิออกเสียงทีบ่ ริษทั จัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ไมมี

62 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

