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1 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

วันท่ี   7 พฤศจิกายน 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ.อีสทสปริง (ประเทศไทย))  ขอนําสงรายงาน
ประจําป ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2565 ของกองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน มายังทานผูถือหนวยลงทุน 
ทุกทาน 

ภายหลังจากความคืบหนาในการฉีดวัคซีนต้ังแตป 2564 ท่ีผานมา สงผลใหเศรษฐกิจโลกเร่ิมกลับมาฟนตัวไดมากข้ึน 
โดยจะเห็นไดวาเศรษฐกิจในสหรัฐฯ เร่ิมมีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเน่ืองจากการเร่ิมผอนคลายมาตรการความเขมงวด และการกลับ
เขามาทํางานของตลาดแรงงาน สะทอนจากอัตราการวางงานท่ีเร่ิมปรับลดลงต้ังแตเดือนชวงกลางป 2564 อีกท้ังตัวเลขเงินเฟอ
ท่ีปรับตัวข้ึนสูงในรอบหลายป จากภาวะความขัดแยงระหวางยูเครนและรัสเซียท่ีทําใหราคาพลังงานเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหธนาคาร
กลางสหรัฐฯ มีมติปรับข้ึนดอกเบ้ียตามคาดการณ  ท้ังน้ีในเดือนมีนาคม 2565 ท่ีผานมาถือเปนการเร่ิมตนวัฎจักรอัตราดอกเบ้ีย
ขาข้ึนของสหรัฐฯ คร้ังแรกหลังผอนคลายนโยบายการเงินในชวงเร่ิมเกิดสถานการณ Covid-19 เพ่ือชะลอเงินเฟอท่ีอยูใน
ระดับสูง และในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีผานมาในแตละคร้ังไดมีการปรับข้ึนดอกเบ้ียตอเน่ืองเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ดานราคา โดยในการประชุมคร้ังลาสุด (26-27 กรกฎาคม 2565) ทาง Fed ไดมีการปรับดอกเบ้ียข้ึน 75bps มาอยูท่ีระดับ 
2.25-2.50% รวมท้ังแสดงความมุงม่ันท่ีจะลดเงินเฟอท่ีพุงข้ึนอยางรอนแรงและสูงกวาระดับเปาหมายของ Fed ท่ี 2% ใหได เพ่ือ
สงเสริมการจางงานและรักษาเสถียรภาพดานราคา ท้ังน้ีประธาน Fed มองวาเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ยังแข็งแกรง แมวาตัวเลข 
GDP ในไตรมาสสองของสหรัฐฯ ท่ีออกมาอยูท่ี -0.9%QoQ แตภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจยังมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกรงรวมถึง
ตลาดแรงงาน ดังน้ันสะทอนวา Fed จะยังคงดําเนินนโยบายการเงินเชิงรุกในระยะถัดไป โดยเงินเฟอสหรัฐฯ เดือน ส.ค.2565 ยัง
อยูในระดับสูงท่ี 8.3%YoY (จาก 8.5%YoY ในเดือน ก.ค.ท่ีผานมา) และสิ้นป 2565 ตลาดคาดการณดอกเบ้ียอาจะเพ่ิมไปอยูท่ี 
3.75-4.00% ทามกลางแรงกดดันเงินเฟอท่ียังอยูในระดับสูงและคาดวานาจะยังอยูในระดับสูงเกินกวา 5% ในชวงปลายปน้ี 

สําหรับทางดานเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบทางออมในเร่ืองของภาคการสงออก อัตราเงินเฟอ และภาคการ
ทองเท่ียวจากเร่ืองความขัดแยงของรัสเซีย-ยูเครน แมวาความสัมพันธทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ดานของไทยกับรัสเซียและยูเครน
จะไมไดมีตอกันมากนัก เชน ภาคการสงออก ในป 2564 ไทยสงออกไปรัสเซียและยูเครนคิดเปน 0.4% และ 0.05% เทาน้ัน แต
ปญหาความขัดแยงดังกลาวอาจสงผลกระทบทางออมตอเน่ืองถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคาสําคัญอยางสหรัฐฯ 
และยุโรป หากเศรษฐกิจประเทศคูคาขยายตัวตํ่ากวาท่ีคาดอาจสงผลกระทบตอเน่ืองมายังภาคการสงออกของไทย ขณะท่ีระดับ
ราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมอยูในระดับสูงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณดังกลาวจะกระทบตอไทย เน่ืองจากไทยเปนผูนําเขานํ้ามันสุทธิ หาก
ราคานํ้ามันท่ีเปนตนทุนในการขนสงเพ่ิมสูงข้ึนก็จะยิ่งกระทบตอเศรษฐกิจไทยท่ีกําลังอยูในชวงฟนตัวจากสถานการณระบาด
ของโควิด-19 ดานอัตราเงินเฟอของไทยเผชิญแรงกดดันหลักจากราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยูแลว โดยเงินเฟอในเดือนสิงหาคม 
2565 เพ่ิมข้ึนท่ี 7.86% YoY และมีแนวโนมจะเรงตัวข้ึนตอเน่ืองหากราคานํ้ามันพุงสูงข้ึนอยางในปจจุบัน ซึ่งจะกระทบกําลังซื้อท่ี
ยังเปราะบางจากตลาดแรงงานท่ียังไมไดฟนตัวเต็มท่ี ในสวนของการทองเท่ียวหลังเกิดสถานการณระบาดของโควิด-19 
นักทองเท่ียวจากยุโรปท่ีมาทองเท่ียวเร่ิมมีบทบาทสําคัญมากข้ึน เน่ืองจากนักทองเท่ียวจีนท่ีเคยเปนนักทองเท่ียวสําคัญของไทย
ยังไมสามารถกลับมาไดเต็มท่ีจากนโยบายภายในประเทศ โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของนักทองเท่ียวยุโรปปรับเพ่ิมข้ึน โดยรัสเซีย
เปนหน่ึงในนักทองเท่ียวสําคัญของยุโรปท่ีเดินทางเขาไทย ในป 2564 นักทองเท่ียวจากรัสเซียท่ีเดินทางเขาไทย 21,205 คน หรือ
คิดเปน 12.3% ของนักทองเท่ียวยุโรป ซึ่งหากสถานการณยืดเยื้อและมีความรุนแรงมากข้ึนอาจทําใหการเดินทางมาทองเท่ียว
ยากลําบาก ในภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเดิมมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณเงินเฟอท่ีเรงตัว ขณะท่ี



 

2 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

สถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนจะยิ่งสรางปจจัยกดดันตอเงินเฟอ ในสวนของราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมปรับ
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีปจจัยสําคัญท่ีตองจับตามองเพ่ิมเติมคือเร่ืองของคาเงินบาทและความเชื่อม่ันผูบริโภค 

ทางดานนโยบายการเงินของไทย ถึงแมวาอัตราดอกเบ้ียนโยบายของไทยจะทรงตัวท่ี 0.5% ในชวงคร่ึงแรกของป 2565 
แตผลการประชุม กนง. ลาสุด (วันท่ี 10 ส.ค2565) ไดมีการปรับดอกเบ้ียนโยบายเพ่ิมข้ึน 0.25% มาอยูท่ีระดับ 0.75% 
ทามกลางแรงกดดันจากเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูง ขณะท่ีเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวไดอยางตอเน่ือง จึงสงผลให กนง.มีแนวโนม
ท่ีจะทยอยถอนคันเรงเศรษฐกิจอยางคอยเปนคอยไป ท้ังน้ีผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นทยอยปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง สะทอน
ความเสี่ยงท่ีธนาคารแหงประเทศไทยจะทยอยปรับข้ึนดอกเบ้ียในชวงเวลาท่ีเหลือของป เพ่ือชะลอเงินเฟอท่ียังเรงตัวอยางรวดเร็ว 
สวนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวข้ึนคอนขางแรงตามพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะยาว หลังจาก Fed สงสัญญาณข้ึนดอกเบ้ียอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือสกัดเงินเฟอภายในประเทศต้ังแตชวงตนปท่ีผานมา 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน ยังคงเนนถือตราสารตลาดเงินและตราสารหน้ีจนครบอายุ กองทุนมี
นโยบายลงทุนในต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยท่ีมีอายุใกลเคียงกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุน เพ่ือลดความเสี่ยงในดานความสามารถในการชําระหน้ี (Credit Risk) และความเสี่ยงทางดานตลาด (Market Risk) 

 สุดทายน้ี บลจ. อีสทสปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนใน
กองทุนรวมของ บลจ. อีสทสปริง (ประเทศไทย) ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 



 

3 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ อสีทสปรงิ (ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 
กองทนุเปดทหารไทยธนวฒัน 

 

ภาวะเศรษฐกิจ 

ภายหลังจากความคืบหนาในการฉีดวัคซีนต้ังแตป 2564 ท่ีผานมา สงผลใหเศรษฐกิจโลกเร่ิมกลับมาฟนตัวไดมากข้ึน 
โดยจะเห็นไดวาเศรษฐกิจในสหรัฐฯ เร่ิมมีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเน่ืองจากการเร่ิมผอนคลายมาตรการความเขมงวด และการกลับ
เขามาทํางานของตลาดแรงงาน สะทอนจากอัตราการวางงานท่ีเร่ิมปรับลดลงต้ังแตเดือนชวงกลางป 2564 อีกท้ังตัวเลขเงินเฟอ
ท่ีปรับตัวข้ึนสูงในรอบหลายป จากภาวะความขัดแยงระหวางยูเครนและรัสเซียท่ีทําใหราคาพลังงานเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหธนาคาร
กลางสหรัฐฯ มีมติปรับข้ึนดอกเบ้ียตามคาดการณ  ท้ังน้ีในเดือนมีนาคม 2565 ท่ีผานมาถือเปนการเร่ิมตนวัฎจักรอัตราดอกเบ้ีย
ขาข้ึนของสหรัฐฯ คร้ังแรกหลังผอนคลายนโยบายการเงินในชวงเร่ิมเกิดสถานการณ Covid-19 เพ่ือชะลอเงินเฟอท่ีอยูใน
ระดับสูง และในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีผานมาในแตละคร้ังไดมีการปรับข้ึนดอกเบ้ียตอเน่ืองเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ดานราคา โดยในการประชุมคร้ังลาสุด (26-27 กรกฎาคม 2565) ทาง Fed ไดมีการปรับดอกเบ้ียข้ึน 75bps มาอยูท่ีระดับ 
2.25-2.50% รวมท้ังแสดงความมุงม่ันท่ีจะลดเงินเฟอท่ีพุงข้ึนอยางรอนแรงและสูงกวาระดับเปาหมายของ Fed ท่ี 2% ใหได เพ่ือ
สงเสริมการจางงานและรักษาเสถียรภาพดานราคา ท้ังน้ีประธาน Fed มองวาเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ยังแข็งแกรง แมวาตัวเลข 
GDP ในไตรมาสสองของสหรัฐฯ ท่ีออกมาอยูท่ี -0.9%QoQ แตภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจยังมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกรงรวมถึง
ตลาดแรงงาน ดังน้ันสะทอนวา Fed จะยังคงดําเนินนโยบายการเงินเชิงรุกในระยะถัดไป โดยเงินเฟอสหรัฐฯ เดือน ส.ค.2565 ยัง
อยูในระดับสูงท่ี 8.3%YoY (จาก 8.5%YoY ในเดือน ก.ค.ท่ีผานมา) และสิ้นป 2565 ตลาดคาดการณดอกเบ้ียอาจะเพ่ิมไปอยูท่ี 
3.75-4.00% ทามกลางแรงกดดันเงินเฟอท่ียังอยูในระดับสูงและคาดวานาจะยังอยูในระดับสูงเกินกวา 5% ในชวงปลายปน้ี 

สําหรับทางดานเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบทางออมในเร่ืองของภาคการสงออก อัตราเงินเฟอ และภาคการ
ทองเท่ียวจากเร่ืองความขัดแยงของรัสเซีย-ยูเครน แมวาความสัมพันธทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ดานของไทยกับรัสเซียและยูเครน
จะไมไดมีตอกันมากนัก เชน ภาคการสงออก ในป 2564 ไทยสงออกไปรัสเซียและยูเครนคิดเปน 0.4% และ 0.05% เทาน้ัน แต
ปญหาความขัดแยงดังกลาวอาจสงผลกระทบทางออมตอเน่ืองถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคาสําคัญอยางสหรัฐฯ 
และยุโรป หากเศรษฐกิจประเทศคูคาขยายตัวตํ่ากวาท่ีคาดอาจสงผลกระทบตอเน่ืองมายังภาคการสงออกของไทย ขณะท่ีระดับ
ราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมอยูในระดับสูงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณดังกลาวจะกระทบตอไทย เน่ืองจากไทยเปนผูนําเขานํ้ามันสุทธิ หาก
ราคานํ้ามันท่ีเปนตนทุนในการขนสงเพ่ิมสูงข้ึนก็จะยิ่งกระทบตอเศรษฐกิจไทยท่ีกําลังอยูในชวงฟนตัวจากสถานการณระบาด
ของโควิด-19 ดานอัตราเงินเฟอของไทยเผชิญแรงกดดันหลักจากราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยูแลว โดยเงินเฟอในเดือนสิงหาคม 
2565 เพ่ิมข้ึนท่ี 7.86% YoY และมีแนวโนมจะเรงตัวข้ึนตอเน่ืองหากราคานํ้ามันพุงสูงข้ึนอยางในปจจุบัน ซึ่งจะกระทบกําลังซื้อท่ี
ยังเปราะบางจากตลาดแรงงานท่ียังไมไดฟนตัวเต็มท่ี ในสวนของการทองเท่ียวหลังเกิดสถานการณระบาดของโควิด-19 
นักทองเท่ียวจากยุโรปท่ีมาทองเท่ียวเร่ิมมีบทบาทสําคัญมากข้ึน เน่ืองจากนักทองเท่ียวจีนท่ีเคยเปนนักทองเท่ียวสําคัญของไทย
ยังไมสามารถกลับมาไดเต็มท่ีจากนโยบายภายในประเทศ โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของนักทองเท่ียวยุโรปปรับเพ่ิมข้ึน โดยรัสเซีย
เปนหน่ึงในนักทองเท่ียวสําคัญของยุโรปท่ีเดินทางเขาไทย ในป 2564 นักทองเท่ียวจากรัสเซียท่ีเดินทางเขาไทย 21,205 คน หรือ
คิดเปน 12.3% ของนักทองเท่ียวยุโรป ซึ่งหากสถานการณยืดเยื้อและมีความรุนแรงมากข้ึนอาจทําใหการเดินทางมาทองเท่ียว
ยากลําบาก ในภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเดิมมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณเงินเฟอท่ีเรงตัว ขณะท่ี
สถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนจะยิ่งสรางปจจัยกดดันตอเงินเฟอ ในสวนของราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมปรับ
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีปจจัยสําคัญท่ีตองจับตามองเพ่ิมเติมคือเร่ืองของคาเงินบาทและความเชื่อม่ันผูบริโภค 
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ตลาดตราสารหน้ี 

ทางดานนโยบายการเงินของไทย ถึงแมวาอัตราดอกเบ้ียนโยบายของไทยจะทรงตัวท่ี 0.5% ในชวงคร่ึงแรกของป 2565 
แตผลการประชุม กนง. ลาสุด (วันท่ี 10 ส.ค2565) ไดมีการปรับดอกเบ้ียนโยบายเพ่ิมข้ึน 0.25% มาอยูท่ีระดับ 0.75% 
ทามกลางแรงกดดันจากเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูง ขณะท่ีเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวไดอยางตอเน่ือง จึงสงผลให กนง.มีแนวโนม
ท่ีจะทยอยถอนคันเรงเศรษฐกิจอยางคอยเปนคอยไป ท้ังน้ีผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นทยอยปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง สะทอน
ความเสี่ยงท่ีธนาคารแหงประเทศไทยจะทยอยปรับข้ึนดอกเบ้ียในชวงเวลาท่ีเหลือของป เพ่ือชะลอเงินเฟอท่ียังเรงตัวอยางรวดเร็ว 
สวนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวข้ึนคอนขางแรงตามพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะยาว หลังจาก Fed สงสัญญาณข้ึนดอกเบ้ียอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือสกัดเงินเฟอภายในประเทศต้ังแตชวงตนปท่ีผานมา 

  

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 
1 กนัยายน 2564 ถงึ 31 สงิหาคม 2565 

จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน  เนนลงทุนในตราสารหน้ีอายุระยะสั้น เพ่ือลดความผันผวน
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิท่ีจะเกิดข้ึน และเหมาะสมกับกองทุนเปดท่ีใหผูลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวัน รวมท้ังให
เหมาะสมกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต  นอกจากน้ี ทางกองทุนไดปรับเพ่ิมสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูง
เพ่ือรองรับการไถถอนหนวยลงทุนใหเหมาะสม   อยางไรก็ตามตราสารท่ีกองทุนลงทุนบางสวนตองตีมูลคาตามราคาตลาด จึง
ทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนไดในบางวัน  

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หง
สทิธเิรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทยธนวฒัน 
 
วตัถปุระสงคของกองทนุ 
เพ่ือสรางผลตอบแทนสูงสุดใหกับผูถือหนวยท้ังในรูปของดอกเบ้ียรับและกําไรจากเงินลงทุน เหมาะสําหรับผูท่ีมีความประสงคจะ
ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงในการถือครองตราสารแหงหน้ีและตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีออกโดย
ภาคเอกชนซึ่งใหผลตอบแทนสูงและในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงกวาตราสารภาครัฐ รวมท้ังสามารถรับความผันผวนของ
มูลคาหนวยลงทุนท่ีอาจเกิดข้ึนเปนคร้ังคราวเม่ืออัตราดอกเบ้ียในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง 
 
ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารหน้ี 
 
ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  
 
ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเสีย่งท้ังในและตางประเทศ 
 
การกําหนดสดัสวนการลงทนุในตางประเทศ : มีการกาหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ ไมเกินรอยละ 79.00 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
วงเงินการลงทุนในตางประเทศบางสวน ไมเกิน  ลานเหรียญ 
 
นโยบายการกูยมื (ถาม)ี :  
 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient  Portfolio 
Management) 
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : 
 
วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : 
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 
สมมติฐานท่ีใชในการคํานวณ : 
1.ระดับความเชื่อม่ัน (confidence level) รอยละ 
2.ระยะเวลาการถือครอง (holding period) วันทําการ 
3.ขอมูลยอนหลังท่ีใชในการ (observation period) ไมตํ่ากวา  วันทําการ 
ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจัดการใชในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : 
วิธีการวัดมูลคาความเสี่ยงดานตลาด : 
 
การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน 
 
กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชีว้ัด (active management) 
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ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูใน
ระดับ BBB ข้ึนไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สัดสวน (%) 100.00 
 
หมายเหตุ : 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธท่ีิจะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึง
วันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วดั คาอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทาหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  
กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ตราสารหน้ีภาค
สถาบันการเงิน ตราสารหน้ีภาคเอกชนชั้นดี ตราสารดอยสิทธิ และศุกูก โดยจะลงทุนท้ังใน และตางประเทศ 
 
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน เชน หุนกูแปลงสภาพ ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
และไมมีนโยบายท่ีจะถือครองตราสารแหงทุนท่ีไดมาจากการแปลงสภาพในระยะยาว แตจะดําเนินการขายตราสารทุนน้ันออก
ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม โดยคํานึงถึงราคาและผลประโยชนของกองทุนเปนหลัก 
 
สวนท่ีเหลือ กองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึง
ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธี อ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะคํานึงถึงความม่ันคง และผลตอบแทนของ
หลักทรัพยดังกลาวเปนสําคัญ 
 
ในการลงทุนตางประเทศ กองทุนน้ีจะทําสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอรเวิรดท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือปองกันความ
เสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ของเงินตนและดอกเบ้ียท่ีคาดวาจะไดรับท้ังหมด (Fully 
Hedge) รวมถึงเขาทําธุรกรรมหรือลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือลดความเสี่ยง (Hedging) หรือทําสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
ตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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กองทุนจะไมเขาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) หรือไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได (non-investment grade) ยกเวนตราสารหน้ีดังกลาวมีผูออก หรือผูรับรอง รับอาวัล สลัก
หลัง หรือคาประกัน ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) หรือเปนธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ หรือเปนตราสารท่ีลงทุนไดตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ท้ังน้ี กองทุนอาจมีไว
ซึ่งตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือ ตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 
 
รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ :  
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตางประเทศ ท้ังน้ี ไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และไมเกินวงเงินสูงสุดท่ี
ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานรัฐอ่ืนใด 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม 

เร่ือง การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน - แกไขชื่อบริษัทจัดการ และนายทะเบียนหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน - แกไขชื่อบริษัทจัดการ และ

นายทะเบียนหนวยลงทุน ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแตวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

หัวขอ ขอมูลเดิม ขอมูลใหม 

ขอผูกพัน   

1. บริษัทจัดการ  

ชื่อบริษัทจัดการ : 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง 

(ประเทศไทย) จํากัด 

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน 

ชื่อ : 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง 

(ประเทศไทย) จํากัด 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
31 ส.ค. 

65 
31 ส.ค. 

64 
31 ส.ค. 

63 
30 ส.ค. 

62 
31 ส.ค. 

61 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 17.3748 17.2242 17.1621 16.9346 16.8010 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 17.2682 17.3748 17.2242 17.1621 16.9346 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป -0.61% +0.87% +0.36% +1.35% +0.80% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป -0.24% +4.09% +1.63% +4.93% +2.26% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 144 88 132 193 204 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 116 144 88 132 193 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 116 102 103 146 209 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -27 +55 -44 -63 -12 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) +0.94% +1.61% +0.92% +0.57% +0.33% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทยธนวฒัน ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2565   

 

 ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง  
6 เดือน 

ยอนหลัง 
 1 ป 

ยอนหลัง  
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง
กองทุน 

รอยละตอป (31 พ.ค. 65) (28 ก.พ. 65) (31 ส.ค. 64) (30 ส.ค. 62) (15 ก.ย. 42) 

กองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน +0.23% -0.45% -0.61% +0.21% +2.41% 

เกณฑมาตรฐาน ** +1.27% -0.25% -0.24% +1.74% +2.77% 
**เกณฑมาตรฐาน ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสารอยู 
 ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (MTM Corporate BBB Net Total Return Index) 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบ
ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 ผลการ
ดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ
ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา
จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร
มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี
ซึ่ งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อ มั่นในระดับสูงแต ไม ได เปน
การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญ
เม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ
แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม 
เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 
ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นายประวิทย วิวรรณธนานุตร) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 22 กันยายน 2565 
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กองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 สิงหาคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย 6

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4, 5 112,874,799.49 141,492,487.35

เงินฝากธนาคาร 2,874,264.89 3,511,742.78

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 408,510.62 440,339.31

จากการขายหนวยลงทุน 5,194.57 1,223,045.00

รวมสินทรัพย 116,162,769.57 146,667,614.44

หนี้สิน 6

เจาหน้ี

จากการซือ้เงินลงทุน - 

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 250.00 2,349,258.17

คาใชจายคางจาย 5 73,973.77 85,666.34

ภาษีเงินไดคางจาย 61,276.60 62,267.01

หนี้สินอ่ืน 4,290.42 4,736.05

รวมหนี้สิน 139,790.79 2,501,927.57

สินทรัพยสุทธิ 116,022,978.78 144,165,686.87

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุน 67,188,511.01 82,973,844.90

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 

บัญชปีรับสมดลุ (1,577,125,333.47) (1,565,655,645.02)

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 1,625,959,801.24 1,626,847,486.99

สินทรัพยสุทธิ 116,022,978.78 144,165,686.87

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 17.2682 17.3748

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 6,718,850.9996 8,297,384.3737

บาท
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กองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน 

งบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สํา หรับปสิ้นสุดวันที่  31 สิงหาคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 1,543,839.43 1,192,692.51 

รวมรายได 1,543,839.43 1,192,692.51

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 756,173.56 662,765.16

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 37,343.29 32,730.38

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 87,250.76 76,472.72

รวมคาใชจาย 880,767.61 771,968.26

รายไดสุทธิ 663,071.82 420,724.25

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 99,574.32 (7,310.64)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,410,463.26) 596,869.30

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน (1,310,888.94) 589,558.66

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (647,817.12) 1,010,282.91

หัก ภาษีเงินได 3 (239,868.63) (174,368.52)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (887,685.75) 835,914.39

บาท
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กองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สํา หรับปสิ้นสุดวันที่  31 สิงหาคม 25 65

2565 2564

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน (887,685.75) 835,914.39

การเพิ่มข้ึนของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 232,546,826.78 446,318,471.79

การลดลงของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (259,801,849.12) (391,459,657.62)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (28,142,708.09) 55,694,728.56

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 144,165,686.87 88,470,958.31

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 116,022,978.78 144,165,686.87

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน 

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 8,297,384.3737 5,136,430.1403

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 13,429,290.9814 25,798,469.9946

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (15,007,824.3555) (22,637,515.7612)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 6,718,850.9996 8,297,384.3737

หนวย

บาท
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กองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 สิงหาคม 25 65

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบ้ีย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท)  (บาท) 

พันธบัตร

รัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี - LB22DA 17/12/65 2.00 5,000,000.00 5,017,960.80 4.45

รัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี - LB23DA 17/12/66 2.40 7,000,000.00 7,105,364.63 6.29

รัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ีเงินกู  - LB25DA 12/12/68 3.85 3,000,000.00 3,194,776.37 2.83

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB22901A 01/09/65 2,000,000.00 2,000,000.00 1.77

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB22N03B 03/11/65 10,000,000.00 9,988,660.93 8.85

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB22N10A 10/11/65 5,000,000.00 4,993,966.19 4.42

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB22N17A 17/11/65 5,000,000.00 4,992,965.75 4.42

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB22N24A 24/11/65 5,000,000.00 4,993,507.07 4.42

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB23302A 02/03/66 5,000,000.00 4,978,650.46 4.41

รวมพันธบัตร 47,265 ,85 2.20 41.86

หุนกู

บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 21/07/67 2.77 5,000,000.00 5,041,169.50 4.47

บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 20/01/68 1.81 2,000,000.00 1,960,249.82 1.74

บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต  ลีส จํากัด (มหาชน) 25/05/67 1.12 3,000,000.00 2,951,561.22 2.61

บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) 15/09/67 1.64 3,000,000.00 2,959,675.11 2.62

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 09/05/67 3.18 5,000,000.00 5,077,552.55 4.50

บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 08/11/67 2.00 2,000,000.00 1,974,662.72 1.75

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 24/01/68 3.05 5,000,000.00 5,051,557.95 4.48

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 19/08/67 1.01 7,000,000.00 6,866,619.34 6.08

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 20/05/67 1.77 2,000,000.00 1,983,363.70 1.76

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 23/07/66 1.03 2,000,000.00 1,993,451.68 1.77

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 06/08/74 2.37 1,000,000.00 943,311.82 0.84

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
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กองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 25 65

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบีย้ เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท)  (บาท) 

บริษัท ควอลิต้ีเฮาส  จํากัด (มหาชน) 03/03/67 2.50 3,000,000.00 2,994,808.62 2.65

บริษัท ควอลิต้ีเฮาส  จํากัด (มหาชน) 05/05/68 3,000,000.00 2,779,253.51 2.46

บริษทั ศุภาลัย จาํกัด (มหาชน) 09/05/66 3,000,000.00 2,966,733.75 2.63

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 20/04/67 1.21 5,000,000.00 4,922,771.60 4.36

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 11/06/68 2.07 2,000,000.00 1,957,323.34 1.73

บริษทั ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน)  23/06/68 3.00 1,000,000.00 1,001,271.74 0.89

บริษัท เงินติดลอ จํากัด (มหาชน) 28/04/66 1.20 5,000,000.00 4,993,364.75 4.42

บริษัท ไทยออยล  จํากัด (มหาชน) 23/03/70 5.05 2,000,000.00 2,185,294.30 1.94

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 19/12/65 3.50 2,000,000.00 2,005,501.64 1.78

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 19/05/66 2.75 3,000,000.00 2,999,448.63 2.66

รวมหุนกู 65 ,608,947.29 5 8.14

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 113,614,800.01 บาท) 112,874,799.49 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
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กองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 25 64

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท)  (บาท) 

พันธบัตร

รัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี - LB22DA 17/12/65 2.00 10,000,000.00 10,200,637.80 7.21

รัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ - LB23DA 17/12/66 2.40 7,000,000.00 7,309,165.78 5.17

รัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ีใหกู  - LB26DA 17/12/69 2.125 2,000,000.00 2,140,765.90 1.51

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21930A 30/09/64 2,000,000.00 1,999,348.71 1.41

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21N04B 04/11/64 7,000,000.00 6,994,787.45 4.94

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21N11A 11/11/64 4,000,000.00 3,996,890.09 2.82

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21N25A 25/11/64 5,000,000.00 4,994,940.06 3.53

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21O07B 07/10/64 12,000,000.00 11,995,409.54 8.48

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21O28A 28/10/64 9,000,000.00 8,994,030.67 6.36

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB22203A 03/02/65 5,000,000.00 4,990,674.96 3.53

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB22407A 07/04/65 8,000,000.00 7,978,081.04 5.64

รวมพันธบัตร 71,5 94,732.00 5 0.60

หุนกู

บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จาํกดั (มหาชน) 21/07/67 2.77 5,000,000.00 5,190,635.15 3.67

บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) 25/05/67 1.12 3,000,000.00 3,009,126.72 2.13

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 24/11/70 3.90 5,000,000.00 5,116,992.95 3.62

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 09/05/67 3.18 5,000,000.00 5,239,703.90 3.70

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 24/05/69 3.57 5,000,000.00 5,259,429.60 3.72

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 24/01/68 3.05 5,000,000.00 5,263,495.15 3.72

บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกดั (มหาชน) 19/08/67 1.01 7,000,000.00 7,006,697.11 4.95

บริษัท โกลบอล เพาเวอร  ซินเนอร ย่ี จํากัด (มหาชน) 08/11/69 2.52 5,000,000.00 5,206,624.10 3.68

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 20/05/67 1.77 2,000,000.00 2,018,940.72 1.43

ธนาคารเกยีรตนิาคินภัทร จาํกดั (มหาชน) 23/07/66 1.03 2,000,000.00 2,005,911.46 1.42

บริษัท ไมเนอร  อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 09/08/65 4.75 7,000,000.00 7,114,773.61 5.03

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
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กองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 25 64

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท)  (บาท) 

บริษทั ภัทรลิสซิง่ จาํกัด (มหาชน) 09/11/64 2.70 2,000,000.00 2,001,181.82 1.41

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 06/08/74 2.37 1,000,000.00 1,008,491.85 0.71

บริษัท ควอลิต้ีเฮาส  จํากัด (มหาชน) 03/03/67 2.50 3,000,000.00 3,079,323.42 2.18

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 20/04/67 1.21 5,000,000.00 4,989,831.75 3.53

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 11/06/68 2.07 2,000,000.00 2,045,451.78 1.44

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 23/03/70 5.05 2,000,000.00 2,313,346.92 1.63

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 19/12/65 3.50 2,000,000.00 2,027,797.34 1.43

รวมหุนกู 69,897,75 5 .35 49.40

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 140,822,024.61 บาท) 141,492,487.35 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
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กองทนุเปดทหารไทยธนวฒัน 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 สงิหาคม 2565 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน (“กองทุน”) เปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมมีกําหนดอายุโครงการ 
กองทุนไดจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 15 
กันยายน 2542 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 32,000 ลานบาท (แบงเปน 3,200 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 
บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและ
นายทะเบียนหนวยลงทุน (เดิม บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด เปนผูจัดการกองทุนและนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน จนถึงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2565) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหน้ี 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน  

งบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีไมไดกําหนดไว 
กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ี แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายท่ี
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

- กองทุนใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหน้ี ซึ่งมีอายุครบกําหนดภายใน 90 
วัน นับต้ังแตวันท่ีลงทุนและไมมีเง่ือนไขการตออายุเม่ือมูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีน้ันไมแตกตางจากราคา
ทุนตัดจําหนายอยางเปนสาระสําคัญ 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
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การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง  

สวนเกินและสวนตํ่ามูลคาของตราสารหน้ีตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซึ่งยอดท่ีตัดจําหนายน้ีแสดงเปน
รายการปรับปรุงกับรายไดดอกเบ้ีย 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก
รายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

ซื้อเงินลงทุน  179,832,766.40  253,856,347.85 

ขายเงินลงทุน  206,688,339.08  197,010,984.20 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน  

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 และ 2564 มี
ดังตอไปน้ี 

 บาท  

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 646,109.96 662,765.16 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 
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 บาท  

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 74,551.18 76,472.72 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด  

คาธรรมเนียมการจัดการ 110,063.60 - ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 12,699.58 - ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)   

- ในฐานะผูคาหลักทรัพย    

ซื้อเงินลงทุน - 15,985,416.25 ราคาตลาด 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิม ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน)) 

- ในฐานะผูคาหลักทรัพย    

ซื้อเงินลงทุน - 26,962,800.49 ราคาตลาด 

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด  

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย -  75,669.50 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย -  8,731.04 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 65,341.36 - 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 7,539.38 - 

6. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน โดยรายการ
ดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของ
กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมี
ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย
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ใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับ
สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

 

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ
แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับท่ี 1) 

- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 
หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 
(ขอมูลระดับท่ี 3) 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารหน้ี -  112,874,799.49  -  112,874,799.49 
 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารหน้ี -  141,492,487.35  -  141,492,487.35 

เคร่ืองมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดท่ีไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดท่ีมีการ
อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ขอมูลท่ีสังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหลาน้ีประกอบดวยตราสารหน้ีภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
อยูในกลุมระดับลงทุน 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 
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ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 

มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมีอัตรา
ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  75,181,061.83  37,693,737.66  112,874,799.49 

เงินฝากธนาคาร 2,874,264.89  -  -  2,874,264.89 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  408,510.62  408,510.62 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  5,194.57  5,194.57 

หน้ีสินทางการเงิน        
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  - 
 

250.00  250.00 

คาใชจายคางจาย -  -  73,973.77  73,973.77 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  61,276.60  61,276.60 

หน้ีสินอ่ืน -  -  4,290.42  4,290.42 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 

มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมีอัตรา
ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  89,548,324.83  51,944,162.52  141,492,487.35 

เงินฝากธนาคาร 3,511,742.78  -  -  3,511,742.78 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  440,339.31  440,339.31 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  1,223,045.00  1,223,045.00 

หน้ีสินทางการเงิน        
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  - 
 

2,349,258.17  2,349,258.17 

คาใชจายคางจาย -  -  85,666.34  85,666.34 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  62,267.01  62,267.01 

หน้ีสินอ่ืน -  -  4,736.05  4,736.05 

 



 

26 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือ
ทางการเงินเน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไมมีสินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  ดังน้ันจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบ
ทางดานบวกหรือลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตราสารวา
มีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2565 
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กองทนุเปดทหารไทยธนวฒัน 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 สงิหาคม  2565 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  47,347,286.43 40.81% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

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

 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 65,872,347.06 56.77% 
 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 2,875,331.10 2.48% 
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กองทนุเปดทหารไทยธนวฒัน 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 สงิหาคม  2565 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 พันธบัตร 
 อายุคงเหลือนอยกวาหน่ึงป 37,000,000 36,986,533.10 31.88% 
 อายุคงเหลือมากกวาหน่ึงป 10,000,000 10,360,753.33 8.93% 
 รวมพันธบัตร 47,347,286.43 40.81% 
 หุนกู 
 Rating A- 13,000,000 12,795,272.14 11.03% 
 Rating A 11,000,000 11,097,116.58 9.56% 
 Rating - 8,000,000 7,971,865.09 6.87% 
 Rating AA(tha) 7,000,000 6,911,606.71 5.96% 
 Rating AA 7,000,000 6,869,137.45 5.92% 
 Rating A+ 5,000,000 5,067,852.45 4.37% 
 Rating BBB+ 5,000,000 5,042,874.93 4.35% 
 Rating A-(tha) 4,000,000 3,980,825.32 3.43% 
 Rating AA+ 3,000,000 2,960,674.65 2.55% 
 Rating AA-(tha) 2,000,000 2,230,121.70 1.92% 
 Rating AAA(tha) 1,000,000 945,000.04 0.81% 
 รวมหุนกู 65,872,347.06 56.77% 
 เงินฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 2,875,331.10 2.48% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 2,875,331.10 2.48% 
 ทรัพยสินอ่ืน 67,804.98 0.06% 
 หน้ีสินอ่ืน -139,790.79 -0.12% 
 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 116,022,978.78 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 6,718,850.9996 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 17.2682 
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 กองทนุเปดทหารไทยธนวัฒน 
 รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร 
 ณ วนัที ่ 31 สงิหาคม  2565 
 ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย ผูรับรอง / วันครบ อนัดบั มูลคาหนาตัว๋ มูลคาตาม 
  อาวัล / กําหนด ความนาเชือ่ถอื ราคาตลาด 
 ค�าประกัน (บาท) 
 1 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22901A  1 ก.ย. 65 GOV 2,000,000 2,000,000.00 
 2 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22N03B  3 พ.ย. 65 GOV 10,000,000 9,988,660.93 
 3 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22N10A  10 พ.ย. 65 GOV 5,000,000 4,993,966.19 
 4 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22N17A  17 พ.ย. 65 GOV 5,000,000 4,992,965.75 
 5 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22N24A  24 พ.ย. 65 GOV 5,000,000 4,993,507.07 
 6 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23302A  2 มี.ค. 66 GOV 5,000,000 4,978,650.46 
 7 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง LB22DA  17 ธ.ค. 65 GOV 5,000,000 5,038,782.70 
 8 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง LB23DA  17 ธ.ค. 66 GOV 7,000,000 7,140,345.45 
 9 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง LB25DA  12 ธ.ค. 68 GOV 3,000,000 3,220,407.88 
 10 . หุนกู บมจ. เอพี (ไทยแลนด) AP247A  21 ก.ค. 67 A- 5,000,000 5,057,106.50 
 11 . หุนกู บมจ. เอพี (ไทยแลนด) AP251A  20 ม.ค. 68 A- 2,000,000 1,964,514.48 
 12 . หุนกู บมจ. อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส AYCAL245A  25 พ.ค. 67 AA+ 3,000,000 2,960,674.65 
 13 . หุนกู บมจ. บีซีพีจี BCPG249A  15 ก.ย. 67 - 3,000,000 2,957,787.99 
 14 . หุนกู บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ BEM245A  9 พ.ค. 67 A 5,000,000 5,127,648.45 
 15 . หุนกู บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ BTSC24NA  8 พ.ย. 67 A-(tha) 2,000,000 1,987,375.04 
 16 . หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF251A  24 ม.ค. 68 A+ 5,000,000 5,067,852.45 
 17 . หุนกู บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN248A  19 ส.ค. 67 AA 7,000,000 6,869,137.45 
 18 . หุนกู บมจ. ไออารพีซี IRPC245A  20 พ.ค. 67 A-(tha) 2,000,000 1,993,450.28 
 19 . หุนกู บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน KKP237A  23 ก.ค. 66 A 2,000,000 1,995,709.22 
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 ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย ผูรับรอง / วันครบ อนัดบั มูลคาหนาตัว๋ มูลคาตาม 
  อาวัล / กําหนด ความนาเชือ่ถอื ราคาตลาด 
 ค�าประกัน (บาท) 
 20 . หุนกู บมจ. ปตท. PTTC318A  6 ส.ค. 74 AAA(tha) 1,000,000 945,000.04 
 21 . หุนกู บมจ. ควอลิตี้ เฮาส QH243A  3 มี.ค. 67 A- 3,000,000 2,994,397.65 
 22 . หุนกู บมจ. ควอลิตี้ เฮาส QH255A  5 พ.ค. 66 A- 3,000,000 2,779,253.51 
 23 . หุนกู บมจ. ศุภาลัย SPALI235A  9 พ.ค. 66 A 3,000,000 2,966,733.75 
 24 . หุนกู บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ TBEV244A  20 เม.ย. 67 AA(tha) 5,000,000 4,944,982.55 
 25 . หุนกู บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ TBEV256A  11 มิ.ย. 68 AA(tha) 2,000,000 1,966,624.16 
 26 . หุนกู บมจ. ทุนธนชาต TCAP256A  23 มิ.ย. 68 A 1,000,000 1,007,025.16 
 27 . หุนกู บมจ. เงินติดลอ TIDLOR234C  8 เม.ย. 66 - 5,000,000 5,014,077.10 
 28 . หุนกู บมจ. ไทยออยล TOP273A  23 มี.ค. 70 AA-(tha) 2,000,000 2,230,121.70 
 29 . หุนกู บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น TUC22DA  19 ธ.ค. 65 BBB+ 2,000,000 2,019,693.42 
 30 . หุนกู บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น TUC235B  19 พ.ค. 66 BBB+ 3,000,000 3,023,181.51 
 31 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK AA(tha) 2,875,331.10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทยธนวฒัน 

สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.ย.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.ย.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ส.ค. 2565  ถึงวันท่ี 31 ส.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 756.17 0.6500 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 37.34 0.0321 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 87.25 0.0750 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 239.87 0.2062 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 1,120.63 0.9633 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565  
 เทากับ 116,334,410.91 บาท 

 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) =121.85% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = ไมมี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยธนวฒัน 

สําหรับรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 - 31 สิงหาคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 - 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรือท่ี 

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของ 

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

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2565 

ไมมี 

 
 
รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 
3 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 
4 นายสมิทธ ศักด์ิกําจร 
5 นางสาวเชาวนี แกวมณีเอ่ียม 
6 นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา 
7 นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล 
8 นางสาววิภาสิริ เกษมศุข 
9 นางรัชนิภา พรรคพานิช 

10 นายฤทธิพร สงเสริมสวัสด์ิ 
11 นายวสวัตต์ิ จิรวิชญ 
12 นายวิศิษฐ ชื่นรัตนกุล 
13 นายวีรชัย จันเปง 
14 นายศตนนท ทัน 
15 นายสิทธิ ธีรกุลชน 



 

33 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Agricultural Bank of China Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

3 Asia Plus Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

5 Bangkok Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 Bank of America Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 Bank of Ayudhya PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Bank of China International Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 Bank of China Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 BNP Paribas SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

11 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 China Construction Bank Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 CIMB Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Commerzbank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Commonwealth Bank of Australia ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 Credit Agricole Corporate & Investment ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Credit Suisse Hong Kong Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 Daiwa Securities Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Deutsche Bank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 
  

DZ Bank AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ 
  

เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
  

24 Export Import Bank of Thailand ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Goldman Sachs Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

26 Government Housing Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

27 Government Savings Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

28 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

29 HSBC Bank PLC ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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



 

34 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

32 ING Bank NV ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

33 JPMorgan Chase Bank NA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

34 Kasikornbank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

35 KGI Asia Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

36 KGI Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

37 Kiatnakin Phatra Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

38 Krung Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

39 Land & Houses Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

40 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

41 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

42 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

43 Mizuho Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

44 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

45 Nomura Singapore Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

46 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

47 Siam Commercial Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

48 SMBC Nikko Securities Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

49 Societe Generale Corporate & Investment Banking ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

50 Societe Generale SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

51 Standard Chartered Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

52 Standard Chartered Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

53 TMBThanachart Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

54 TISCO Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

55 Toronto-Dominion Bank/The ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

56 Trinity Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

57 UBS AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

58 United Overseas Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


