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วันท่ี   4 กรกฎาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 
2564 ถึง 30 เมษายน 2565 ของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ภายหลังจากความคืบหนาในการฉีดวัคซีน สงผลใหเศรษฐกิจโลกเร่ิมกลับมาฟนตัวไดมากข้ึน โดยจะเห็นไดวา
เศรษฐกิจในสหรัฐฯ เร่ิมมีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเน่ืองจากการเร่ิมผอนคลายมาตรการความเขมงวด และการกลับเขามาทํางาน
ของตลาดแรงงาน สะทอนจากอัตราการวางงานท่ีเร่ิมปรับลดลงต้ังแตเดือนชวงกลางป 2564  อีกท้ังตัวเลขเงินเฟอท่ีปรับตัวข้ึน
สูงในรอบหลายป จากภาวะความขัดแยงระหวางยูเครนและรัสเซียท่ีทําใหราคาพลังงานเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหธนาคารกลางสหรัฐฯ มี
มติปรับข้ึนดอกเบ้ียตามคาดการณ  ท้ังน้ีในเดือนมีนาคม 2565 ท่ีผานมาถือเปนการเร่ิมตนวัฎจักรอัตราดอกเบ้ียขาข้ึนของ
สหรัฐฯ คร้ังแรกหลังผอนคลายนโยบายการเงินในชวงเร่ิมเกิดสถานการณ Covid-19 เพ่ือชะลอเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูง โดย
เดือนมีนาคม 2565 ทาง Fed มีการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียคร้ังแรกในระดับ 0.25-0.50% และมีแนวโนมท่ีจะปรับข้ึนท่ีระดับ 
0.50% ในการประชุมคร้ังตอไป เพ่ือรักษาเสถียรภาพดานราคา โดยสิ้นป 2565 ตลาดคาดการณดอกเบ้ียอยูท่ี 2.75-3.00% 
รวมถึงในเดือนมิถุนายน 2565 น้ีจะเร่ิมปรับลดงบดุลท่ี 4.75 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ ขณะท่ีประธาน Fed มองวาเศรษฐกิจใน
สหรัฐฯ ยังแข็งแกรง แมวาตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกของสหรัฐฯ ท่ีออกมาอยูท่ี -1.5%QoQ แตภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจยงั
มีฐานะการเงินท่ีแข็งแกรงรวมถึงตลาดแรงงาน ดังน้ันสะทอนวา Fed จะยังคงดําเนินนโยบายการเงินเชิงรุกในระยะถัดไป 

สําหรับทางดานเศรษฐกิจไทยพบวา เศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบทางออมในเร่ืองของภาคการสงออก อัตราเงิน
เฟอ และภาคการทองเท่ียวจากเร่ืองความขัดแยงของรัสเซีย-ยูเครน แมวาความสัมพันธทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ดานของไทยกับ
รัสเซียและยูเครนจะไมไดมีตอกันมากนัก เชน ภาคการสงออก ในป 2564 ไทยสงออกไปรัสเซียและยูเครนคิดเปน 0.4% และ 
0.05% เทาน้ัน แตปญหาความขัดแยงดังกลาวอาจสงผลกระทบทางออมตอเน่ืองถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคา
สําคัญอยางสหรัฐฯ และยุโรป หากเศรษฐกิจประเทศคูคาขยายตัวตํ่ากวาท่ีคาดอาจสงผลกระทบตอเน่ืองมายังภาคการสงออก
ของไทย ขณะท่ีระดับราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมอยูในระดับสูงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณดังกลาวจะกระทบตอไทย เน่ืองจากไทยเปนผู
นําเขานํ้ามันสุทธิ หากราคานํ้ามันท่ีเปนตนทุนในการขนสงเพ่ิมสูงข้ึนก็จะยิ่งกระทบตอเศรษฐกิจไทยท่ีกําลังอยูในชวงฟนตัวจาก
สถานการณระบาดของโควิด-19 ดานอัตราเงินเฟอของไทยเผชิญแรงกดดันหลักจากราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยูแลว โดยเงินเฟอ
ในเดือนเมษายน 2565 เพ่ิมข้ึนท่ี 4.65% YoY และมีแนวโนมจะเรงตัวข้ึนตอเน่ืองหากราคานํ้ามันพุงสูงข้ึนอยางในปจจุบัน ซึ่งจะ
กระทบกําลังซื้อท่ียังเปราะบางจากตลาดแรงงานท่ียังไมไดฟนตัวเต็มท่ี ในสวนของการทองเท่ียวหลังเกิดสถานการณระบาดของ
โควิด-19 นักทองเท่ียวจากยุโรปท่ีมาทองเท่ียวเร่ิมมีบทบาทสําคัญมากข้ึน เน่ืองจากนักทองเท่ียวจีนท่ีเคยเปนนักทองเท่ียว
สําคัญของไทยยังไมสามารถกลับมาไดเต็มท่ีจากนโยบายภายในประเทศ โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของนักทองเท่ียวยุโรปปรับ
เพ่ิมข้ึน โดยรัสเซียเปนหน่ึงในนักทองเท่ียวสําคัญของยุโรปท่ีเดินทางเขาไทย ในป 2564 นักทองเท่ียวจากรัสเซียท่ีเดินทางเขาไทย 
21,205 คน หรือคิดเปน 12.3% ของนักทองเท่ียวยุโรป ซึ่งหากสถานการณยืดเยื้อและมีความรุนแรงมากข้ึนอาจทําใหการ
เดินทางมาทองเท่ียวยากลําบาก ในภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเดิมมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณเงินเฟอท่ี
เรงตัว ขณะท่ีสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนจะยิ่งสรางปจจัยกดดันตอเงินเฟอ ในสวนของราคานํ้ามันท่ีมี
แนวโนมปรับเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีปจจัยสําคัญท่ีตองจับตามองเพ่ิมเติมคือเร่ืองของคาเงินบาทและความเชื่อม่ันผูบริโภค 

ทางดานนโยบายการเงินของไทย ถึงแมวาอัตราดอกเบ้ียนโยบายของไทยจะทรงตัวท่ี 0.5% ในชวงคร่ึงแรกของป 2565 
แตผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นเร่ิมทยอยปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง สะทอนความเสี่ยงท่ีธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จะเร่ิม
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ทยอยปรับข้ึนดอกเบ้ียในชวงคร่ึงปหลัง เพ่ือชะลอเงินเฟอท่ีเรงตัวข้ึนอยางรวดเร็ว และพยายามใหเงินเฟออยูภายในกรอบ
เปาหมายของ ธปท.ท่ี 1-3% อยางไรก็ตามการข้ึนดอกเบ้ียของ ธปท.จะสะทอนการฟนตัวของเศรษฐกิจและทําใหสวนตาง
ระหวางดอกเบ้ียนโยบายไทยกับสหรัฐฯ แคบลง สวนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวข้ึนคอนขางแรงตามพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะยาว 
หลังจาก Fed สงสัญญาณข้ึนดอกเบ้ียอยางตอเน่ืองเพ่ือสกัดเงินเฟอภายในประเทศต้ังแตชวงตนปท่ีผานมา 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ ยังคงเนนถือตราสารตลาดเงินและตราสารหน้ีจนครบอายุ กองทุน 
โดยเนนลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นภาครัฐ  เพ่ือบริหารความเสี่ยงในดานความสามารถในการชําระหน้ี (Credit Risk) และความ
เสี่ยงทางดานตลาด (Market Risk) ทําใหในรอบ 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ  มีผลการดําเนินงานอยูในระดับท่ีนา
พอใจ 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 
กองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 
 

ภาวะเศรษฐกิจ 

ภายหลังจากความคืบหนาในการฉีดวัคซีน สงผลใหเศรษฐกิจโลกเร่ิมกลับมาฟนตัวไดมากข้ึน โดยจะเห็นไดวา
เศรษฐกิจในสหรัฐฯ เร่ิมมีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเน่ืองจากการเร่ิมผอนคลายมาตรการความเขมงวด และการกลับเขามาทํางาน
ของตลาดแรงงาน สะทอนจากอัตราการวางงานท่ีเร่ิมปรับลดลงต้ังแตเดือนชวงกลางป 2564  อีกท้ังตัวเลขเงินเฟอท่ีปรับตัวข้ึน
สูงในรอบหลายป จากภาวะความขัดแยงระหวางยูเครนและรัสเซียท่ีทําใหราคาพลังงานเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหธนาคารกลางสหรัฐฯ มี
มติปรับข้ึนดอกเบ้ียตามคาดการณ  ท้ังน้ีในเดือนมีนาคม 2565 ท่ีผานมาถือเปนการเร่ิมตนวัฎจักรอัตราดอกเบ้ียขาข้ึนของ
สหรัฐฯ คร้ังแรกหลังผอนคลายนโยบายการเงินในชวงเร่ิมเกิดสถานการณ Covid-19 เพ่ือชะลอเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูง โดย
เดือนมีนาคม 2565 ทาง Fed มีการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียคร้ังแรกในระดับ 0.25-0.50% และมีแนวโนมท่ีจะปรับข้ึนท่ีระดับ 
0.50% ในการประชุมคร้ังตอไป เพ่ือรักษาเสถียรภาพดานราคา โดยสิ้นป 2565 ตลาดคาดการณดอกเบ้ียอยูท่ี 2.75-3.00% 
รวมถึงในเดือนมิถุนายน 2565 น้ีจะเร่ิมปรับลดงบดุลท่ี 4.75 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ ขณะท่ีประธาน Fed มองวาเศรษฐกิจใน
สหรัฐฯ ยังแข็งแกรง แมวาตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกของสหรัฐฯ ท่ีออกมาอยูท่ี -1.5%QoQ แตภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจยงั
มีฐานะการเงินท่ีแข็งแกรงรวมถึงตลาดแรงงาน ดังน้ันสะทอนวา Fed จะยังคงดําเนินนโยบายการเงินเชิงรุกในระยะถัดไป 

สําหรับทางดานเศรษฐกิจไทยพบวา เศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบทางออมในเร่ืองของภาคการสงออก อัตราเงิน
เฟอ และภาคการทองเท่ียวจากเร่ืองความขัดแยงของรัสเซีย-ยูเครน แมวาความสัมพันธทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ดานของไทยกับ
รัสเซียและยูเครนจะไมไดมีตอกันมากนัก เชน ภาคการสงออก ในป 2564 ไทยสงออกไปรัสเซียและยูเครนคิดเปน 0.4% และ 
0.05% เทาน้ัน แตปญหาความขัดแยงดังกลาวอาจสงผลกระทบทางออมตอเน่ืองถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคา
สําคัญอยางสหรัฐฯ และยุโรป หากเศรษฐกิจประเทศคูคาขยายตัวตํ่ากวาท่ีคาดอาจสงผลกระทบตอเน่ืองมายังภาคการสงออก
ของไทย ขณะท่ีระดับราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมอยูในระดับสูงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณดังกลาวจะกระทบตอไทย เน่ืองจากไทยเปนผู
นําเขานํ้ามันสุทธิ หากราคานํ้ามันท่ีเปนตนทุนในการขนสงเพ่ิมสูงข้ึนก็จะยิ่งกระทบตอเศรษฐกิจไทยท่ีกําลังอยูในชวงฟนตัวจาก
สถานการณระบาดของโควิด-19 ดานอัตราเงินเฟอของไทยเผชิญแรงกดดันหลักจากราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยูแลว โดยเงินเฟอ
ในเดือนเมษายน 2565 เพ่ิมข้ึนท่ี 4.65% YoY และมีแนวโนมจะเรงตัวข้ึนตอเน่ืองหากราคานํ้ามันพุงสูงข้ึนอยางในปจจุบัน ซึ่งจะ
กระทบกําลังซื้อท่ียังเปราะบางจากตลาดแรงงานท่ียังไมไดฟนตัวเต็มท่ี ในสวนของการทองเท่ียวหลังเกิดสถานการณระบาดของ
โควิด-19 นักทองเท่ียวจากยุโรปท่ีมาทองเท่ียวเร่ิมมีบทบาทสําคัญมากข้ึน เน่ืองจากนักทองเท่ียวจีนท่ีเคยเปนนักทองเท่ียว
สําคัญของไทยยังไมสามารถกลับมาไดเต็มท่ีจากนโยบายภายในประเทศ โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของนักทองเท่ียวยุโรปปรับ
เพ่ิมข้ึน โดยรัสเซียเปนหน่ึงในนักทองเท่ียวสําคัญของยุโรปท่ีเดินทางเขาไทย ในป 2564 นักทองเท่ียวจากรัสเซียท่ีเดินทางเขาไทย 
21,205 คน หรือคิดเปน 12.3% ของนักทองเท่ียวยุโรป ซึ่งหากสถานการณยืดเยื้อและมีความรุนแรงมากข้ึนอาจทําใหการ
เดินทางมาทองเท่ียวยากลําบาก ในภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเดิมมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณเงินเฟอท่ี
เรงตัว ขณะท่ีสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนจะยิ่งสรางปจจัยกดดันตอเงินเฟอ ในสวนของราคานํ้ามันท่ีมี
แนวโนมปรับเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีปจจัยสําคัญท่ีตองจับตามองเพ่ิมเติมคือเร่ืองของคาเงินบาทและความเชื่อม่ันผูบริโภค 

ตลาดตราสารหน้ี 

ทางดานนโยบายการเงินของไทย ถึงแมวาอัตราดอกเบ้ียนโยบายของไทยจะทรงตัวท่ี 0.5% ในชวงคร่ึงแรกของป 2565 
แตผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นเร่ิมทยอยปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง สะทอนความเสี่ยงท่ีธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จะเร่ิม
ทยอยปรับข้ึนดอกเบ้ียในชวงคร่ึงปหลัง เพ่ือชะลอเงินเฟอท่ีเรงตัวข้ึนอยางรวดเร็ว และพยายามใหเงินเฟออยูภายในกรอบ
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เปาหมายของ ธปท.ท่ี 1-3% อยางไรก็ตามการข้ึนดอกเบ้ียของ ธปท.จะสะทอนการฟนตัวของเศรษฐกิจและทําใหสวนตาง
ระหวางดอกเบ้ียนโยบายไทยกับสหรัฐฯ แคบลง สวนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวข้ึนคอนขางแรงตามพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะยาว 
หลังจาก Fed สงสัญญาณข้ึนดอกเบ้ียอยางตอเน่ืองเพ่ือสกัดเงินเฟอภายในประเทศต้ังแตชวงตนปท่ีผานมา 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบัญชตีัง้แตวนัที ่ 1 
พฤษภาคม 2564 ถงึ 30 เมษายน 2565 

จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ ท่ีเนนลงทุนในตราสารหน้ีอายุประมาณ 3 เดือน ทําใหตราสาร
หน้ีสวนใหญไมไดรับผลกระทบจากการตีราคาตามมูลคาตลาด (Mark-to-Market) อยางไรก็ตามยังมีตราสารหน้ีบางตัวท่ีตอง
ตีราคาตามราคาตลาด จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนเล็กนอยในบางวัน ท้ังน้ีทางกองทุนไดปรับเพ่ิม
สินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูงเพ่ือรองรับการไถถอนหนวยลงทุน เพ่ือใหเหมาะสมกับกองทุนเปดท่ีใหผูลงทุนสามารถซื้อขายหนวย
ลงทุนไดทุกวัน รวมท้ังใหเหมาะสมกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

กองทุนมีเงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึนจากรอบบัญชีกอนหนา โดย ณ สิ้นงวด มียอดคงเหลือ 186.03 ลาน โดยกลุมการ
ลงทุนท่ีลงทุนสูง คือ พันธบัตรรัฐบาล ทําใหรายไดของกองทุนสมํ่าเสมอตลอดมา 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ
เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 

 

วตัถปุระสงคของกองทนุ 

ใหความม่ันคงในการดํารงเงินตน สรางผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอ และใหสภาพคลองสูง  

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารหน้ี 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

-กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ในประเทศ 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ 

การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ท้ังน้ีจะทําเพ่ือ
การบริหารสภาพคลองของกองทุนรวมเทาน้ัน 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

 วัตถุประสงคของการลงทุนในสญัญาซื้อขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชีว้ัด (active management) 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 

1.ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สัดสวน (%) 100.00 

หมายเหตุ : 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธท่ีิจะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึง
วันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วดั คําอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกพหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
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ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในตราสารตลาดเงินภาครัฐ ในต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย หรือ
พันธบัตรหรือตราสารแหงหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ํา
ประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแหงหน้ีท่ีกระทรวงการคลังเปนผูออก ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน ท้ังน้ี เงินสวนท่ีเหลือ กองทุน
จะลงทุนในเงินฝากหรือต๋ัวสัญญาใชเงินหรือบัตรเงินฝากท่ีออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 

รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ี หรือธุรกรรมทางการเงิน ท่ีมีกําหนดการชําระคืนเม่ือทวงถาม หรืออายุของสัญญา หรือ
จะครบกําหนดชําระคืนไมเกิน 397 วัน นับแตวันท่ีลงทุน หรือเขาทําสัญญาน้ัน ภายใตหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 

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

ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุนน้ีมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนัก ณ ขณะใด
ขณะหน่ึงเกิน 3 เดือนติดตอกันเปนระยะเวลา 5 วันทําการไมวาจะเกิดจากการลงทุนเพ่ิมหรือไมก็ตาม บริษัทจะดําเนินการให
เปนไปตามท่ีประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสีย่ง (Hedging) ดานราคาตราสาร 
และ/หรืออัตราดอกเบ้ีย เทาน้ัน ท้ังน้ี อายุของธุรกรรมดังกลาวขางตนตองไมเกิน 397 วัน โดยประมาณ 

กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) 
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ขอมูลเพ่ิมเติม  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ

ท่ัวไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับ ชื่อ

เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันท่ี  

17 มกราคม 2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

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

Email: marketing@tmbameastspring.com 
2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

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

 

 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแต

วันท่ี 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 
ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  
990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
32nd Floor, Abdulrahim Place, 
990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 
Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
9th floor, Mitrtown Office Tower 
944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 
10330 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
29 เม.ย. 

65 
30 เม.ย. 

64 
30 เม.ย. 

63 
30 เม.ย. 

62 

�� เม.ย. 

61 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 13.8703 13.8425 13.6855 13.538 13.4133 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 13.8985 13.8703 13.8425 13.6855 13.538 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป +0.20% +0.20% +1.14% +1.09% +0.92% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป +0.42% +0.46% +1.13% +0.72% +0.72% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 18,775 21,989 13,841 17,598 21,440 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 14,927 18,775 21,989 13,841 17,598 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 16,382 20,127 13,875 16,171 24,216 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -3,881 -3,254 +7,996 -3,932 -4,068 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 1.12% 1.39% 2.16% 0.74% 1.68% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทยธนรฐั ณ วนัที ่29 เมษายน 2565   

 

 ยอนหลัง 
 3 เดือน 

ยอนหลัง 
 6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ยอนหลัง  
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (31 ม.ค. 65) (29 ต.ค. 64) (30 เม.ย. 64) (30 เม.ย. 62) (29 มี.ค. 45) 

กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ +0.05% +0.12% +0.20% +0.52% +1.65% 

เกณฑมาตรฐาน ** +0.10% +0.23% +0.42% +0.67% +1.01% 
**ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government Bond Total 
Return Index) 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 ผลการดําเนินงาน 
และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชี
สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
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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 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ
แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม 
เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  
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 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
(นางสาวชมภูนุช แซแต)  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 27 พฤษภาคม 2565 
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กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย 6

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4, 5 14,693,341,551.37 18,561,211,268.54 

เงินฝากธนาคาร 186,033,857.02 160,739,299.96 

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 2,086,829.27 2,824,348.38 

จากการขายหนวยลงทุน 48,664,500.25 54,457,385.52 

รวมสินทรัพย 14,930,126,737.91 18,779,232,302.40 

หนี้สิน 6

คาใชจายคางจาย 5 2,620,336.86 3,228,958.49 

ภาษีเงินไดคางจาย 313,024.39 423,652.26 

หนี้สินอื่น 153,184.36 189,207.23 

รวมหนี้สิน 3,086,545.61 3,841,817.98 

สินทรัพยสุทธิ 14,927,040,192.30 18,775,390,484.42 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนที่ไดรับจากผู ถือหนวยลงทุน 10,739,957,759.87 13,536,380,222.36 

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดลุ (729,970,254.61) 354,388,747.46 

กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน 4,917,052,687.04 4,884,621,514.60 

สินทรัพยสุทธิ 14,927,040,192.30 18,775,390,484.42 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 13.8986 13.8703 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวทั้งหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 1,073,995,775.9810 1,353,638,022.2342 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30 เมษายน 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

รายได 3

รายไดดอกเบี้ย 5 69,354,846.75 96,277,953.39 

รายไดอ่ืน - 663,934.43 

รวมรายได 69,354,846.75 96,941,887.82 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 16,378,499.87 32,695,277.63 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 4,381,248.90 5,373,625.43 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 14,331,187.44 17,577,279.50 

คาใชจายอ่ืน - 200.00 

รวมคาใชจาย 35,090,936.21 55,646,382.56 

รายไดสุทธิ 34,263,910.54 41,295,505.26 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (389,716.66) 999,674.56 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (75,688.78) (1,605,970.96) 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดข้ึนและที่ยังไมเกิดข้ึน (465,405.44) (606,296.40) 

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 33,798,505.10 40,689,208.86 

หัก ภาษีเงินได 3 (1,367,332.66) (472,732.01) 

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 32,431,172.44 40,216,476.85 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30 เมษายน 25 65

2565 2564

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 32,431,172.44 40,216,476.85 

การเพิ่มข้ึนของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 40,146,445,681.15 63,083,736,581.15 

การลดลงของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (44,027,227,145.71) (66,337,614,284.01) 

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (3,848,350,292.12) (3,213,661,226.01) 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 18,775,390,484.42 21,989,051,710.43 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 14,927,040,192.30 18,775,390,484.42 

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 1,353,638,022.2342 1,588,515,478.7298

บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป 2,891,842,262.7080 4,552,094,755.4641

หัก : หนวยลงทุนที่รับซ้ือคืนในระหวางป (3,171,484,508.9612) (4,786,972,211.9597)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 1,073,995,775.9810 1,353,638,022.2342

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 เมษายน 25 65

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วนัครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%)  (บาท)  (บาท) 

เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห 13/01/66 0.70 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 6.81

รวมเงินฝากประจํา 1,000,000,000.00 6.81

พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22505A 05/05/65 845,000,000.00 844,958,330.82 5.75

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22512A 12/05/65 195,000,000.00 194,973,241.18 1.33

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22512B 12/05/65 1,100,000,000.00 1,099,854,819.16 7.49

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22519A 19/05/65 1,040,000,000.00 1,039,784,636.39 7.08

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22526A 26/05/65 529,000,000.00 528,836,403.37 3.60

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22602B 02/06/65 1,810,000,000.00 1,809,318,328.96 12.31

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22609A 09/06/65 1,500,000,000.00 1,499,311,138.42 10.20

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22616A 16/06/65 1,300,000,000.00 1,299,214,064.48 8.84

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22623A 23/06/65 950,000,000.00 949,324,549.08 6.46

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22630A 30/06/65 730,000,000.00 729,406,482.94 4.96

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22707A 07/07/65 300,000,000.00 299,771,639.71 2.04

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22707B 07/07/65 750,000,000.00 749,339,759.82 5.10

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22714A 14/07/65 672,000,000.00 671,416,455.22 4.57

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22721A 21/07/65 1,000,000,000.00 998,991,292.49 6.80

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22801A 01/08/65 980,000,000.00 978,840,409.33 6.66

รวมพันธบัตร 13,693,341,5 5 1.37 93.19

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 14,693,429,221.91 บาท) 14,693,341,5 5 1.37 100.00
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กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 เมษายน 25 64

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วนัครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%)  (บาท)  (บาท) 

เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห 14/01/65 0.60 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 5.39

ธนาคารอาคารสงเคราะห 28/01/65 0.60 600,000,000.00 600,000,000.00 3.23

รวมเงินฝากประจํา 1,600,000,000.00 8.62

พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21506A 06/05/64 500,000,000.00 499,977,740.72 2.69

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21506B 06/05/64 946,000,000.00 945,960,886.59 5.10

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21513B 13/05/64 1,000,000,000.00 999,891,518.62 5.39

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21520B 20/05/64 1,690,000,000.00 1,689,680,652.07 9.10

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21527A 27/05/64 1,400,000,000.00 1,399,531,444.54 7.54

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21604A 04/06/64 1,047,000,000.00 1,046,601,365.48 5.64

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21604B 04/06/64 80,000,000.00 79,978,394.88 0.43

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21610A 10/06/64 1,273,000,000.00 1,272,362,237.67 6.85

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21617A 17/06/64 120,000,000.00 119,958,293.95 0.65

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21617B 17/06/64 1,500,000,000.00 1,499,425,596.76 8.08

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21624A 24/06/64 1,800,000,000.00 1,799,254,664.92 9.69

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21701A 01/07/64 152,000,000.00 151,929,640.32 0.82

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21701B 01/07/64 500,000,000.00 499,745,266.83 2.69

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21708A 08/07/64 70,000,000.00 69,964,806.74 0.38

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21708B 08/07/64 1,290,000,000.00 1,289,339,434.32 6.95

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21715A 15/07/64 1,800,000,000.00 1,798,901,870.21 9.69

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21722A 22/07/64 600,000,000.00 599,613,837.29 3.23

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21729A 29/07/64 1,200,000,000.00 1,199,093,616.63 6.46

รวมพันธบัตร 16,961,211,268.5 4 91.38

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 18,5 61,223,25 0.30 บาท) 18,5 61,211,268.5 4 100.00
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กองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่30 เมษายน 2565 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2545 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 60,000 ลานบาท 
(แบงเปน 6,000 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
(“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปน
ผูดูแลผลประโยชน  

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมมีกําหนดอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตรา
สารตลาดเงินภาครัฐ ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้
ที่กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ํา
ประกัน เงินสวนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือต๋ัวสัญญาใชเงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือ
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น และกองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญา
ขายคืน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไมได
กําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

- กองทุนใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกําหนดภายใน 90 
วัน นับตั้งแตวันที่ลงทุนและไมมีเงื่อนไขการตออายุเมื่อมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไมแตกตางจากราคา
ทุนตัดจําหนายอยางเปนสาระสําคัญ 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน  
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ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

สวนเกินและสวนตํ่ามูลคาของตราสารหนี้ตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งยอดที่ตัดจําหนายนี้แสดงเปน
รายการปรับปรุงกับรายไดดอกเบี้ย 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2565  2564 

ซื้อเงินลงทุน 66,320,620,544.98 88,535,076,275.59 

ขายเงินลงทุน 70,248,264,152.41 92,255,300,847.80 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือ กรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 และ 2564 มี
ดังตอไปนี้ 
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 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 16,378,499.87  32,695,277.63  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 14,331,187.44  17,577,279.50  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)     

(เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน))     

- ในฐานะผูคาหลักทรัพย     

ซื้อเงินลงทุน 8,453,020,116.52  14,597,241,586.16  ราคาตลาด 

(เดิม ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน))     

- ในฐานะผูออกหลักทรัพย     

ขายเงินลงทุน -  750,000,000.00  ราคาตลาด 

รายไดดอกเบี้ย -  2,144,657.53  ราคาตลาด 

- ในฐานะผูคาหลักทรัพย     

ซื้อเงินลงทุน -  8,659,478,689.44  ราคาตลาด 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด     

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 1,258,307.36  1,550,572.46 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 1,101,018.97  1,356,750.97 

6. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ
ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ
กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรม
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โดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคา
ความแตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 
หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 
(ขอมูลระดับที่ 3) 

 บาท 

 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารหนี้ -  14,693,341,551.37  -  14,693,341,551.37 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารหนี้ -  18,561,211,268.54  -  18,561,211,268.54 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มี
การอางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุน
จากขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวย ตราสารหนี้ภาครัฐที่อยูในกลุม
ระดับลงทุน 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
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ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

 
ไมมีอัตรา 
ดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       
เงินลงทุนแสดงดวย 

มูลคายุติธรรม -  1,000,000,000.00  13,693,341,551.37  14,693,341,551.37 

เงินฝากธนาคาร 186,033,857.02 -  -  186,033,857.02 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  2,086,829.27  2,086,829.27 
ลูกหนี้จากการขาย
หนวยลงทุน -  -  48,664,500.25  48,664,500.25 

หนี้สินทางการเงิน        

คาใชจายคางจาย -  -  2,620,336.86  2,620,336.86 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  313,024.39  313,024.39 

หนี้สินอื่น -  -  153,184.36  153,184.36 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

 
ไมมีอัตรา 
ดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       
เงินลงทุนแสดงดวย 

มูลคายุติธรรม -  1,600,000,000.00  16,961,211,268.54  18,561,211,268.54 

เงินฝากธนาคาร 160,739,299.96 -  -  160,739,299.96 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  2,824,348.38  2,824,348.38 
ลูกหนี้จากการขาย
หนวยลงทุน -  -  54,457,385.52  54,457,385.52 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

 
ไมมีอัตรา 
ดอกเบี้ย 

 

รวม    
หนี้สินทางการเงิน 

คาใชจายคางจาย -  -  3,228,958.49  3,228,958.49 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  423,652.26  423,652.26 

หนี้สินอื่น -  -  189,207.23  189,207.23 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ
ทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไมมีสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับ
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบ
ดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตราสาร
วามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 
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กองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2565 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  13,693,341,551.37 91.74% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

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

 (ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 
 (ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (Investment grade) หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 1,188,120,686.29 7.96% 
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กองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2565 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 พันธบัตร 
 อายุคงเหลือนอยกวาหนึ่งป 13,701,000,000 13,693,341,551.37 91.74% 
 รวมพันธบัตร 13,693,341,551.37 91.74% 
 เงินฝากธนาคาร 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห 1,000,000,000 1,002,052,054.79 6.71% 
 บมจ. เอสซีบี เอกซ 186,068,631.50 1.25% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 1,188,120,686.29 7.96% 
 ทรัพยสินอื่น 48,664,500.25 0.33% 
 หนี้สินอื่น -3,086,545.61 -0.03% 
 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 14,927,040,192.30 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 1,073,995,775.9810 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 13.8986 
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 กองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 
 รายละเอยีดและอนัดบัความนาเชือ่ถอืของตราสาร 
 ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2565 
 ประเภทหลกัทรพัย ชือ่ผูออก ชือ่หลกัทรพัย ผูรบัรอง / วนัครบ อนัดบั มลูคาหนาตัว๋ มลูคาตาม 
  อาวลั / กาํหนด ความนาเชือ่ถอื ราคาตลาด(บาท) 
 ค�าประกนั  
 1 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22505A  5 พ.ค. 65 GOV 845,000,000 844,958,330.82 
 2 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22512A  12 พ.ค. 65 GOV 195,000,000 194,973,241.18 
 3 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22512B  12 พ.ค. 65 GOV 1,100,000,000 1,099,854,819.16 
 4 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22519A  19 พ.ค. 65 GOV 1,040,000,000 1,039,784,636.39 
 5 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22526A  26 พ.ค. 65 GOV 529,000,000 528,836,403.37 
 6 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22602B  2 มิ.ย. 65 GOV 1,810,000,000 1,809,318,328.96 
 7 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22609A  9 มิ.ย. 65 GOV 1,500,000,000 1,499,311,138.42 
 8 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22616A  16 มิ.ย. 65 GOV 1,300,000,000 1,299,214,064.48 
 9 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22623A  23 มิ.ย. 65 GOV 950,000,000 949,324,549.08 
 10 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22630A  30 มิ.ย. 65 GOV 730,000,000 729,406,482.94 
 11 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22707A  7 ก.ค. 65 GOV 300,000,000 299,771,639.71 
 12 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22707B  7 ก.ค. 65 GOV 750,000,000 749,339,759.82 
 13 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22714A  14 ก.ค. 65 GOV 672,000,000 671,416,455.22 
 14 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22721A  21 ก.ค. 65 GOV 1,000,000,000 998,991,292.49 
 15 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22801A  1 ส.ค. 65 GOV 980,000,000 978,840,409.33 
 16 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D  13 ม.ค. 66 AAA(tha) 1,000,000,000 1,002,052,054.79 
 17 . เงินฝากธนาคาร บมจ. เอสซีบี เอกซ SCB AA+(tha) 186,068,631.50 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความนาเช่ือถือน้ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออก 

 หรือค�าประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความนาเช่ือถือของ 

 ตราสารทางการเงินขั้นน้ีตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย 

 เพียงเล็กนอย 

A(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีการเปล่ียนแปลงของ 

 สถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

 การเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา 

BBB(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี มีความเปนไปไดมากวา 

 การเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนด 

 ของตราสารทางการเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื FitchRatings 

F1(tha) ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ 

 ตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความนาเช่ือถือน้ีจะ 

 ยอมใหสําหรับอันดับความนาเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง "นอยท่ีสุด" เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ 

 โดยปกติแลว จะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความนาเช่ือถือสูงเปน 

 พิเศษจะมีสัญลักษณ "+" แสดงไวเพ่ิมเติมจากอันดับความนาเช่ือถือท่ีกําหนด 

F2(tha) ระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีนาพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร 

 หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีท่ีไดรับการจัดอันดับ 

 ความนาเช่ือถือท่ีสูงกวา 

F3(tha) ระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบ 

 กับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมแนนอนมากขึ้นไปตาม 

 ความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกวาตราสารท่ีไดรับการจัดอันดับท่ีสูงกวา 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื TRIS Rating 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต�าท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผล 

 กระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

AA มีความเส่ียงต�ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับ AAA 

A มีความเส่ียงในระดับต�า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 
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BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑท่ีเพียงพอ แตมีความออนไหว 

 ตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหน้ีท่ีออนแอลง 

 เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื TRIS Rating 

T1 ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองท่ีดีมากและนักลงทุนจะได 

 รับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารท่ีไดรับอันดับเครดิตในระดับดังกลาว 

 ซ่ึงมีเครื่องหมาย "+" ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหน้ีท่ีสูงย่ิงขึ้น 

T2 ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ัน 

 ในระดับท่ีนาพอใจ 

T3 ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Moody's Rating 

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

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

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

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

 certain speculative characteristics. 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Moody's Rating 

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

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

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

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื S&P Rating 

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

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

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

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

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื S&P Rating 

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

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

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

เครื่องบงช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเช่ือถือทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกตางออกจากการจัดอันดับ 

ความเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไวเพ่ิมเติมตอจากอันดับความนาเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพ่ือแสดง 

สถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเช่ือถือขั้นหลักท้ังน้ี จะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความ 

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

ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะส้ัน นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 

สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 

  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ค.  2564  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ค.  2564 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565  ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 16,378.50 0.1000 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 4,381.25 0.0268 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 14,331.19 0.0875 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 1,367.33 0.0083 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 36,458.27 0.2226 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565  
 เทากับ 16,378,499,891.76 บาท 
 
อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 108.52% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = ไมม ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 

สําหรับรอบบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทํา 

ธุรกรรมกับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th 
 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

ไมมี 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 
3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 
4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 
5 นายสมิทธ ศักดิ์กําจร 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

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 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 
 


