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1 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

วันที่  15 ธันวาคม 2565 
 
เรียน  ท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 
 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ.อีสท�สปริง (ประเทศไทย)) ขอนําส�งรายงาน
ประจํารอบ 6 เดือน ต้ังแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565  ของกองทุนเป�ดทหารไทยธนบดี มายังท�านผู�ถือหน�วย
ลงทุนทุกท�าน 

ภายหลังจากความคืบหน�าในการฉีดวัคซีน ส�งผลให�เศรษฐกิจโลกเร่ิมกลับมาฟ��นตัวได�มากข้ึน โดยจะเห็นได�ว�า
เศรษฐกิจในสหรัฐฯ เร่ิมมีแน�วโน�มดีข้ึนอย�างต�อเนื่องจากการเริ่มผ�อนคลายมาตรการความเข�มงวด และการกลับเข�ามาทํางาน
ของตลาดแรงงาน อีกทั้งตัวเลขเงินเฟ�อท่ีปรับตัวข้ึนสูงในรอบหลายป� จากภาวะความขัดแย�งระหว�างยูเครนและรัสเซียท่ีทําให�
ราคาพลังงานเพ่ิมสูงข้ึน ทําให�ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติปรับข้ึนดอกเบี้ยตามคาดการณ�  ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม 2565 ท่ีผ�านมา
ถือเป�นการเร่ิมต�นวัฎจักรอัตราดอกเบี้ยขาข้ึนของสหรัฐฯ คร้ังแรกหลังผ�อนคลายนโยบายการเงินในช�วงเร่ิมเกิดสถานการณ� 
Covid-19 เพ่ือชะลอเงินเฟ�อที่อยู�ในระดับสูง และในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ คร้ังล�าสุดในเดือนกันยายน 2565 ทาง Fed 
ได�ปรับข้ึนดอกเบี้ยในอัตราสูงที่  75bps เป�นคร้ังที่ 3 ของป� สู�ระดับ 3.00-3.25% และยังคงส�งสัญญาณเข�มงวดต�อเนื่อง เพ่ือ
สกัดเงินเฟ้อที่ยงัอยู�ในระดับสูงต�อเนื่อง และคาดว�าน�าจะยังอยู�ในระดับสูงเกินกว�า 5% ในช�วงปลายป�นี้  

สําหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของป� 2565 ขยายตัว 4.5% เร�งตัวข้ึนจากการขยายตัว 2.3% และ 2.5% ในไตร
มาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ตามลําดับ เป�นผลจากการผ�อนคลายมาตรการในการควบคุมโรค COVID-19 ต�อเนื่อง ส�งผลให�มีการ
กลับมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบกับนโยบายในการเป�ดประเทศรับนักท�องเที่ยวต�างประเทศ รวมถึงสถานการณ�
ภายนอกประเทศที่เร่ิมผ�อนคลายความตึงเครียด เห็นได�จากจํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศที่เดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในประเทศ
ไทยจํานวน 3.61 ล�านคน ในไตรมาสที่ 3 เพ่ิมขึ้นจาก 1.58 ล�านคนในไตรมาสที่ 2 อย�างไรก็ตามการส�งออกขยายตัวชะลอลงมา
ที่ 6.7% จากไตรมาสที่ 2 ขยายตัว 9.7% จากความกังวลต�อเศรษฐกิจโลกที่อาจเกิดภาวะถดถอยในระยะข�างหน�า  ทั้งนีแ้นวโน้ม
เศรษฐกิจไทยท้ังป� 2565 ตลาดคาดว�าจะขยายตัวที่ 3.2% เพ่ิมข้ึนจาก 1.5% ในป�ที่แล�ว ขณะที่อัตราเงินเฟ�อทั่วไปแม�ว�าจะได�
ผ�านจุดสูงสุดไปแล�ว ตลาดยังคงคาดว�าจะอยู�ในระดับสูงต�อเนื่องที่ประมาณ 5-6% ไปจนถึงสิ้นป� 2565 ในช�วงป�ที่ผ�านมาทาง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงดําเนินการนโยบายการเงินอย�างค�อยเป�นค�อยไป โดยล�าสุดได�ทยอยปรับข้ึนอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไปแล�ว 2 คร้ัง ๆ ละ 25bps ในการประชุมเดือนสิงหาคมและกันยายน เพ่ือชะลออัตราเงินเฟ�อ ส�วนในการประชุม
ที่เหลือของป� 2565 (เดือน พ.ย.) ตลาดคาดว�าจะมีการปรับข้ึนดอกเบี้ยนโยบายอีก +25bps เน่ืองจากอัตราเงินเฟ�อทั่วไปยังคง
ขยายตัวสูงเกินกว�ากรอบเป�าหมายของ ธปท.ท่ี 3% อย�างมาก (ล�าสุดเดือน ต.ค.2565 อัตราเงินเฟ�อขยายตัวที่ 5.98%YoY) 
และคาดว่าจะยังอยู่ในระดับสูงต�อเนื่อง ทั้งนี้ตลาดคาดการณ�ว�า ณ สิ้นป�ดอกเบ้ียนโยบายจะปรับข้ึนมาอยู�ที่ระดับ 1.25% 

สําหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในช�วง 10 เดือนแรกของป� 2565 มีความผันผวนค�อนข�างมาก ถึงแม�ว�า
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะทรงตัวที่ 0.5% ในช�วงคร่ึงแรกของป� 2565 แต�อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยมีปรับตัว
เพ่ิมข้ึนทั้งพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุ 1 ป� ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 85bps ในขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ป� ปรับตัวเพ่ิมข้ึนถึง 137bps จากสิ้นป� 2564 ซ่ึงการปรับตัวดังกล�าวได�รับแรงกดดัน
จากพันธบัตรสหรัฐฯ หลังจาก Fed ส�งสัญญาณข้ึนดอกเบี้ยอย�างต�อเนื่องเพ่ือสกัดเงินเฟ�อภายในประเทศตั้งแต�ช�วงต�นป�ท่ี 
ผ�านมา 

 



 

2 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

สําหรับนโยบายของกองทุนเป�ดทหารไทยธนบดี ยังคงเน�นถือตราสารตลาดเงินและตราสารหนี้จนครบอายุ กองทุนมี
นโยบายลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทยที่มีอายุใกล�เคียงกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุน เพ่ือลดความเสี่ยงในด�านความสามารถในการชําระหน้ี (Credit Risk) และความเสี่ยงทางด�านตลาด (Market Risk)  

 สุดท�ายนี้  บลจ. อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�านที่ได�มอบความไว�วางใจลงทุนใน
กองทุนรวมของ บลจ. อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ด�วยดีตลอดมา 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
คณะผู�จัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 



 

3 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

รายงานการวเิคราะห�ของบรษิทัหลกัทรพัย�จดัการกองทนุ อสีท�สปรงิ (ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 
กองทุนเปดิทหารไทยธนบด ี
 
ภาวะเศรษฐกิจ 

ภายหลังจากความคืบหน�าในการฉีดวัคซีน ส�งผลให�เศรษฐกิจโลกเร่ิมกลับมาฟ��นตัวได�มากข้ึน โดยจะเห็นได�ว�า
เศรษฐกิจในสหรัฐฯ เร่ิมมีแน�วโน�มดีข้ึนอย�างต�อเนื่องจากการเริ่มผ�อนคลายมาตรการความเข�มงวด และการกลับเข�ามาทํางาน
ของตลาดแรงงาน อีกทั้งตัวเลขเงินเฟ�อที่ปรับตัวข้ึนสูงในรอบหลายป� จากภาวะความขัดแย�งระหว�างยูเครนและรัสเซียที่ทําให�
ราคาพลังงานเพ่ิมสูงข้ึน ทําให�ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติปรับข้ึนดอกเบี้ยตามคาดการณ�  ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม 2565 ท่ีผ�านมา
ถือเป�นการเร่ิมต�นวัฎจักรอัตราดอกเบี้ยขาข้ึนของสหรัฐฯ คร้ังแรกหลังผ�อนคลายนโยบายการเงินในช�วงเร่ิมเกิดสถานการณ� 
Covid-19 เพ่ือชะลอเงินเฟ�อที่อยู�ในระดับสูง และในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ คร้ังล�าสุดในเดือนกันยายน 2565 ทาง Fed 
ได�ปรับข้ึนดอกเบี้ยในอัตราสูงที่  75bps เป�นคร้ังที่ 3 ของป� สู�ระดับ 3.00-3.25% และยังคงส�งสัญญาณเข�มงวดต�อเนื่อง เพ่ือ
สกัดเงินเฟ�อที่ยังอยู�ในระดับสูงต�อเนื่อง และคาดว�าน�าจะยังอยู�ในระดับสูงเกินกว�า 5% ในช�วงปลายป�นี้  

สําหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่  3 ของป� 2565 ขยายตัว 4.5% เร�งตัวข้ึนจากการขยายตัว 2.3% และ 2.5% ใน 
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ตามลําดับ เป�นผลจากการผ�อนคลายมาตรการในการควบคุมโรค COVID-19 ต�อเน่ือง ส�งผลให�มี
การกลับมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบกับนโยบายในการเป�ดประเทศรับนักท�องเที่ยวต�างประเทศ รวมถึงสถานการณ�
ภายนอกประเทศที่เร่ิมผ�อนคลายความตึงเครียด เห็นได�จากจํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศที่เดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในประเทศ
ไทยจํานวน 3.61 ล�านคน ในไตรมาสที่ 3 เพ่ิมขึ้นจาก 1.58 ล�านคนในไตรมาสที่ 2 อย�างไรก็ตามการส�งออกขยายตัวชะลอลงมา
ที่ 6.7% จากไตรมาสที่ 2 ขยายตัว 9.7% จากความกังวลต�อเศรษฐกิจโลกที่อาจเกิดภาวะถดถอยในระยะข�างหน�า  ทั้งนีแ้นวโน้ม
เศรษฐกิจไทยท้ังป� 2565 ตลาดคาดว�าจะขยายตัวที่ 3.2% เพ่ิมข้ึนจาก 1.5% ในป�ที่แล�ว ขณะที่อัตราเงินเฟ�อทั่วไปแม�ว�าจะได�
ผ�านจุดสูงสุดไปแล�ว ตลาดยังคงคาดว�าจะอยู�ในระดับสูงต�อเนื่องที่ประมาณ 5-6% ไปจนถึงสิ้นป� 2565 ในช�วงป�ที่ผ�านมาทาง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงดําเนินการนโยบายการเงินอย�างค�อยเป�นค�อยไป โดยล�าสุดได�ทยอยปรับข้ึนอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไปแล�ว 2 คร้ัง ๆ ละ 25bps ในการประชุมเดือนสิงหาคมและกันยายน เพ่ือชะลออัตราเงินเฟ�อ ส�วนในการประชุม
ที่เหลือของป� 2565 (เดือน พ.ย.) ตลาดคาดว�าจะมีการปรับข้ึนดอกเบี้ยนโยบายอีก +25bps เน่ืองจากอัตราเงินเฟ�อทั่วไปยังคง
ขยายตัวสูงเกินกว�ากรอบเป�าหมายของ ธปท.ท่ี 3% อย�างมาก (ล�าสุดเดือน ต.ค.2565 อัตราเงินเฟ�อขยายตัวที่ 5.98%YoY) 
และคาดว่าจะยังอยู่ในระดับสูงต�อเนื่อง ทั้งนี้ตลาดคาดการณ�ว�า ณ สิ้นป�ดอกเบ้ียนโยบายจะปรับข้ึนมาอยู�ที่ระดับ 1.25% 
 
ตลาดตราสารหนี้ 

สําหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในช�วง 10 เดือนแรกของป� 2565 มีความผันผวนค�อนข�างมาก ถึงแม�ว�า
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะทรงตัวที่ 0.5% ในช�วงคร่ึงแรกของป� 2565 แต�อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยมีปรับตัว
เพ่ิมข้ึนทั้งพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุ 1 ป� ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 85bps ในขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ป� ปรับตัวเพ่ิมข้ึนถึง 137bps จากสิ้นป� 2564 ซ่ึงการปรับตัวดังกล�าวได�รับแรงกดดัน
จากพันธบัตรสหรัฐฯ หลังจาก Fed ส�งสัญญาณข้ึนดอกเบี้ยอย�างต�อเนื่องเพ่ือสกัดเงินเฟ�อภายในประเทศตั้งแต�ช�วงต�นป�ท่ี 
ผ�านมา 
 



 

4 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เป�นทรพัย�สนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบัญชตีั้งแต�วนัที ่ 
1 พฤษภาคม 2565 ถงึ 31 ตลุาคม 2565  

จากกลยุทธ�การลงทุนของกองทุนเป�ดทหารไทยธนบดี ที่เน�นลงทุนในตราสารหนี้อายุประมาณ 3 เดือน ทําให�ตราสาร
หนี้ส่วนใหญ่ไมไ่ด�รับผลกระทบจากการตีราคาตามมูลค�าตลาด (Mark-to-Market) อย�างไรก็ตามยังมีตราสารหนี้บางตัวที่ต�อง
ตีราคาตามราคาตลาด จึงทําให�อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนเล็กน�อยในบางวัน นอกจากนั้นทางกองทุนได�ปรับ
เพ่ิมสินทรัพย�ที่มีสภาพคล�องสูงเพ่ือรองรับการไถ�ถอนหน�วยลงทุน เพ่ือให�เหมาะสมกับกองทุนเป�ดที่ให�ผู�ลงทุนสามารถซือ้ขาย
หน�วยลงทุนได�ทุกวัน รวมทั้งให�เหมาะสมกับแนวโน�มการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต 

 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่�านมาเมื่อเทยีบกบัรอบบญัชกี�อนหน�า 

กองทุนมีเงินฝากธนาคารลดลงจากรอบบัญชีก�อนหน�า โดย ณ สิ้นงวด มียอดเท�ากับ 5.67 ล�านบาท โดยกลุ�มการ
ลงทุนท่ีลงทุนสูงคือ พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ทําให�รายได�ของกองทุนสมํ่าเสมอตลอดมา 
 
รายงานการลงทนุทีไ่ม�เป�นไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบป�บญัชีพร�อมทั้งการดาํเนนิการแก�ไข 

ไม่มี 
 
ข�อมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้�วยทรพัย�สนิอื่น (ถ�าม)ี 

ไม่มี 
 
ข�อมลูการบนัทกึมูลค�าตราสารแห�งหนีห้รือสทิธเิรยีกร�องดงักล�าวเป�นศนูย� ในกรณทีีผู่�ออกตราสารแห�งหนีห้รอืลกูหนีแ้ห�งสิทธิ
เรยีกร�องผดินดัชาํระหนีห้รือมีพฤติการณ�ว�าจะไม�สามารถชาํระหนีไ้ด� (ถ�าม)ี 

ไม่มี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

ผลการดาํเนินงานระหว�างงวดครึง่ป�ของกองทนุโดยสรปุและข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปีบญัชสีิน้สดุวันที ่ 
31 ต.ค. 

65 
29 เม.ย. 

65 
29 ต.ค. 

64 
30 เม.ย. 

64 
30 ต.ค. 

63 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ ต�นงวด (บาท/หน�วย) 22.0881 22.0552 22.0423 22.0259 22.0061 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน�วย) 22.1285 22.0881 22.0552 22.0423 22.0259 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดคร่ึงป ี +0.18% +0.15% +0.06% +0.07% +0.09% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ�มาตรฐาน ระหว�างงวดคร่ึงป� +0.35% +0.33% +0.35% +0.45% +0.47% 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ ต�นงวด (ล�านบาท) 4,208 4,179 4,406 4,495 3,261 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล�านบาท) 5,498 4,208 4,179 4,406 4,495 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ระหว่างงวดคร่ึงป ี(ล�านบาท) 5,135 4,157 4,288 4,504 4,072 

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดคร่ึงปี (Net cash flow) (ล�านบาท)  +1,281 +22 -230 -92 +1,230 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว�างงวดคร่ึงป�* (Average redemption rate) 0.40% 0.52% 0.52% 0.87% 0.97% 

* เป�นสัดส�วนของมูลค�าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต�อมูลค�าทรัพย�สนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทนุเป�ดทหารไทยธนบด ีณ วนัที ่31 ตลุาคม 2565   

 ย�อนหลัง 3 เดือน ย�อนหลัง 6 เดือน ย�อนหลัง 1 ป� ย�อนหลัง 3 ป� ตั้งแต�จัดต้ังกองทุน 

ร้อยละต่อป ี (27 ก.ค. 65) (29 เม.ย. 65) (29 ต.ค. 64) (31 ต.ค. 62) (15 พ.ค. 40) 

กองทุนเปิดทหารไทยธนบด ี +0.11% +0.18% +0.33% +0.33% +3.16% 

เกณฑ�มาตรฐาน ** +0.21% +0.35% +0.68% +0.97% +2.15% 

**เกณฑ�มาตรฐาน คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ร�อยละ 50) และ  
ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นที่มีอันดับความน�าเช่ือถือของผู�ออกตราสารอยู�ในระดับ A-ข้ึนไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA 
Commercial Paper A- Up Index) (ร�อยละ 50) 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนได�จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
                  ทั้งน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ�ในตลาดทุน มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผล 
                        การดําเนินงานในอนาคต 

                  ทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน   
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8 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

กองทุนเปดิทหารไทยธนบด ี

งบดลุแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไม�ได�ตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2565 

 บาท 

สนิทรพัย ์  
เงินลงทุนแสดงด�วยมูลค�ายุตธิรรม   (ราคาทุน 5,490,013,328.47  บาท) 5,489,797,362.73 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5,675,998.16 

ลูกหนี ้  
     จากดอกเบี้ย 2,136,302.43 

     จากการขายหน�วยลงทุน  1,764,637.37 

รวมสินทรัพย ์ 5,499,374,300.69 

หนีส้นิ  
ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 761,590.67 

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย 230,291.26 

หนี้สินอ่ืน 43,557.14 

รวมหน้ีสิน 1,035,439.07 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 5,498,338,861.62 

สนิทรพัย�สทุธ ิ:   
  ทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุน 2,484,773,228.03 

  กําไร(ขาดทุน)สะสม  
     บัญชีปรับสมดุล (9,756,008,054.15) 

     กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 12,769,573,687.74 

     สินทรัพย�สุทธ ิ 5,498,338,861.62 

  

สินทรัพย�สุทธิต�อหน�วย 22.1285 

จํานวนหน�วยลงทุนที่จําหน�ายแล�วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 (หน�วย) 248,472,881.7272 
 

 

 

 



 

9 กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี

 

กองทุนเปดิทหารไทยธนบด ี

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม�ได�ตรวจสอบ) 

สาํหรบั 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2565 

 บาท 

รายได�จากการลงทนุ  
     รายได�ดอกเบีย้ 14,233,232.53 

     รวมรายได� 14,233,232.53 

ค�าใช�จ�าย  
     ค�าธรรมเนียมการจัดการ 1,295,661.72 

     ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� 693,179.04 

     ค�าธรรมเนียมนายทะเบยีน 2,267,408.19 

     รวมค�าใช�จ�าย 4,256,248.95 

กำไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 9,976,983.58 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทุน  
     รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (99,720.09) 

     รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงัไม�เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (211,820.50) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดข้ึนและที่ยังไม�เกิดข้ึน (311,540.59) 

  
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได ้ 9,665,442.99 

หัก ภาษีเงินได� (192,721.29) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้ 9,472,721.70 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 

กองทุนเปดิทหารไทยธนบด ี
 รายงานสรปุเงนิลงทุน 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2565 
 กลุม่ของตราสาร มลูคา่ตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย  4,468,751,908.76 81.27% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ตราสารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย� หรือบริษัทเงินทุน  0.00 0.00% 
 เป�นผู�ออก ผู�รับรอง ผู�รับอาวัล ผู�สลักหลัง หรือผู�ค้ําประกัน 

 (ค) ตราสารที่มีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับ Investment Grade 676,759,831.67 12.31% 
 (ง) ตราสารที่มีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับต่ํากว�าอันดับที่สามารถลงทุนได�  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารที่ไม�ได�รับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 352,097,922.89 6.40% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดี 

 

 

กองทุนเปดิทหารไทยธนบด ี
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2565 
 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 พันธบัตร 
 อายุคงเหลือน�อยกว�าหนึ่งป� 4,472,000,000 4,468,751,908.76 81.27% 
 รวมพันธบัตร 4,468,751,908.76 81.27% 
 หุ�นกู� 
 Rating A 235,900,000 235,611,457.06 4.29% 
 Rating AAA 170,000,000 170,383,542.10 3.10% 
 Rating A+ 170,000,000 169,967,403.51 3.09% 
 Rating AA(tha) 100,000,000 100,797,429.00 1.83% 
 รวมหุ้นกู ้ 676,759,831.67 12.31% 
 เงินฝากธนาคาร 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห� 345,000,000 346,410,356.17 6.30% 
 บมจ. เอสซีบี เอกซ� 5,687,566.72 0.10% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 352,097,922.89 6.40% 
 ทรัพย�สินอ่ืน 1,764,637.37 0.03% 
 หนี้สินอื่น -1,035,439.07 -0.01% 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธ ิ 5,498,338,861.62 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 248,472,881.7272 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธิต�อหน�วย 22.1285 
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กองทุนเป�ดทหารไทยธนบดี        

รายละเอียดและอันดับความน�าเช่ือถือของตราสาร        

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565        

  
ประเภท

หลักทรัพย� ช่ือผู�ออก ช่ือหลักทรัพย� 

ผู้รับรอง/
อาวัล/ 

ค้ําประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับ
ความ

น�าเช่ือถือ มูลค�าหน�าตั๋ว 
มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท) *1 

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท) 

1 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22D01A   1 ธ.ค. 65 GOV 480,000,000.00 479,759,463.06 479,759,463.06 

2 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22D08B   8 ธ.ค. 65 GOV 650,000,000.00 649,618,060.18 649,618,060.18 

3 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22D15A   15 ธ.ค. 65 GOV 630,000,000.00 629,452,766.53 629,452,766.53 

4 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22D22A   22 ธ.ค. 65 GOV 60,000,000.00 59,937,607.41 59,937,607.41 

5 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22D29A   29 ธ.ค. 65 GOV 250,000,000.00 249,654,860.70 249,654,860.70 

6 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22N03B   3 พ.ย. 65 GOV 272,000,000.00 271,989,611.35 271,989,611.35 

7 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22N10A   10 พ.ย. 65 GOV 450,000,000.00 449,930,106.75 449,930,106.75 

8 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22N17A   17 พ.ย. 65 GOV 300,000,000.00 299,912,202.40 299,912,202.40 

9 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22N24A   24 พ.ย. 65 GOV 750,000,000.00 749,733,074.48 749,733,074.48 

10 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23105A    5 ม.ค. 66 GOV 80,000,000.00 79,880,507.51 79,880,507.51 

11 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23112A   12 ม.ค. 66 GOV 100,000,000.00 99,814,132.41 99,814,132.41 

12 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23126A   26 ม.ค. 66 GOV 400,000,000.00 399,087,892.82 399,087,892.82 

13 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง TB22N23A   23 พ.ย. 65 GOV 50,000,000.00 49,981,623.16 49,981,623.16 

14 หุ�นกู� บมจ. บีทีเอส กรุ�ป โฮลด้ิงส� BTSG22N24A   24 พ.ย. 65 A 60,000,000.00 59,955,818.83 59,955,818.83 

15 หุ�นกู� บมจ. บีทีเอส กรุ�ป โฮลด้ิงส� BTSG23105C   5 ม.ค. 66 A 60,000,000.00 59,866,735.01 59,866,735.01 

16 หุ�นกู� บมจ. บัตรกรุงไทย KTC22N08A   8 พ.ย. 65 A+ 170,000,000.00 169,967,403.51 169,967,403.51 

17 หุ�นกู� บจ. เมอร�เซเดส-เบนซ� (ประเทศไทย) MBTH22NA   28 พ.ย. 65 A 100,000,000.00 99,935,678.00 99,935,678.00 

18 หุ�นกู� บจ. เมอร�เซเดส-เบนซ� (ประเทศไทย) MBTH231A   17 ม.ค. 66 A 15,900,000.00 15,853,225.22 15,853,225.22 

 



 

13 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดี 

 

กองทุนเป�ดทหารไทยธนบดี        

รายละเอียดและอันดับความน�าเช่ือถือของตราสาร (ต�อ)        

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565        

  
ประเภท

หลักทรัพย� ช่ือผู�ออก ช่ือหลักทรัพย� 

ผู้รับรอง/
อาวัล/ 

ค้ําประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น�าเช่ือถือ มูลค�าหน�าตั๋ว 

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท) *1 

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท) 

20 หุ�นกู� บจ. โตโยต�า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT232A   27 ก.พ. 66 AAA 170,000,000.00 169,971,630.40 170,383,542.10 

21 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห� GHB F/D   27 ม.ค. 66 AAA(tha) 145,000,000.00 145,000,000.00 145,770,287.67 

22 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห� GHB F/D   17 ต.ค. 66 AAA(tha) 50,000,000.00 50,000,000.00 50,039,041.10 

23 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห� GHF F/D   20 เม.ย. 66 AAA(tha) 150,000,000.00 150,000,000.00 150,601,027.40 

24 เงินฝากธนาคาร บมจ. เอสซีบี เอกซ� SCB     AA+(tha)     5,687,566.72 

 รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,490,013,328.47  บาท)      5,489,797,362.73 5,497,609,663.32 

          

 หมายเหตุ *1 มูลค�าตามราคาตลาดท่ีไม�รวมดอกเบี้ยค�างรับ        
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คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันสูงสุดของอันดับความน�าเช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน�าเช่ือถือนี้มีความเสี่ยง “น�อยที่สุด”  

 เม่ือเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล�วจะกําหนดให�แก�ตราสารทางการเงินที่ออก 

 หรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน�าเช่ือถือของ 

 ตราสารทางการเงินข้ันนี้ต�างจากผู�ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได�รับการจัดอันดับความน�าเช่ือถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย 

 เพียงเล็กน�อย 

A(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย�างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของ 

 สถานการณ�หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต�อความสามารถในการชําระหนี้ได�ตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

 การเงินเหล�านี้มากกว�าตราสารอ่ืนที่ได�รับการจัดอันดับความน�าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว�า 

BBB(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย�างไรก็ดี มีความเป�นไปได�มากว�า 

 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ�หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต�อความสามารถในการชําระหน้ีได�ตรงตามกําหนด 

 ของตราสารทางการเงินเหล�านี้มากกว�าตราสารอ่ืนที่ได�รับการจัดอันดับความน�าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว�า 

สญัลกัษณแ์ละคำอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื FitchRatings 

F1(tha) ระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือ 

 ตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต�อันดับความน�าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกําหนดโดยฟ�ทช� โดยอันดับความน�าเช่ือถือนี้จะ 

 ยอมให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมคีวามเสี่ยง "น�อยท่ีสุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ 

 โดยปกติแล�ว จะกําหนดให�กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน�าเช่ือถือสูงเป�น 

 พิเศษจะมีสัญลักษณ ์"+" แสดงไว�เพ่ิมเติมจากอันดับความน�าเช่ือถือท่ีกําหนด 

F2(tha) ระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น�าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสาร 

 หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย�างไรก็ดี ระดับของความน�าเช่ือถือดังกล�าวยังไม�อาจเทียบเท�ากับกรณีที่ได�รับการจัดอันดับ 

 ความน�าเช่ือถือที่สูงกว�า 

F3(tha) ระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ 

 กับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย�างไรก็ดี ระดับของความน�าเช่ือถือดังกล�าวยังไม�แน�นอนมากข้ึนไปตาม 

 ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว�าตราสารที่ได�รับการจัดอันดับที่สูงกว�า 

  
คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื TRIS Rating 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�สูงสุด และได�รับผล 

 กระทบน�อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อมอ่ืนๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�สูงมาก แต�อาจได�รับผลกระทบจากการ 

 เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล�อมอื่นๆ มากกว�าอันดับเครดิตท่ีอยู�ในระดับ AAA  

A มีความเสี่ยงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�สูง แต�อาจได�รับผลกระทบจากการ 

 เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล�อมอื่นๆ มากกว�าอันดับเครดิตท่ีอยู�ในระดับสูงกว�า 
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BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�ที่เพียงพอ แต�มีความอ�อนไหว 

 ต�อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล�อมอื่นๆ มากกว�า และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ท่ีอ�อนแอลง 

 เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู�ในระดับสูงกว�า 

สญัลกัษณ�และคําอธบิายการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื TRIS Rating 

T1 ผู�ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด�านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร�งในระดับดีมาก มีสภาพคล�องท่ีดีมากและนักลงทุนจะได� 

 รับความคุ�มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ท่ีดีกว�าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู�ออกตราสารที่ได�รับอันดับเครดิตในระดับดังกล�าว 

 ซ่ึงมีเครื่องหมาย "+" ด�วยจะได�รับความคุ�มครองด�านการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งข้ึน 

T2 ผู�ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด�านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร�งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้น 

 ในระดับท่ีน�าพอใจ 

T3 ผู�ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได� 

  
คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื 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. 

สญัลกัษณ�และคําอธบิายการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื 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. 

  
คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื 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. 

สญัลกัษณ�และคําอธบิายการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื 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 ุ

เคร่ืองบ�งช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว�ต�อจากอันดับความน�าเช่ือถือทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกต�างออกจากการจัดอันดับ 

ความเช่ือถือระดับสากล เคร่ืองหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว�เพ่ิมเติมต�อจากอันดับความน�าเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพ่ือแสดง 

สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือข้ันหลักทั้งน้ี จะไม�มีการระบุสัญลักษณ�ต�อท�ายดังกล�าวสําหรับอันดับความ 

น�าเช่ือถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ํากว�า "CCC(tha)" สําหรับอันดับความน�าเช่ือถือในระยะยาว และจะไม�มีการระบุสัญลักษณ� 

ต�อท�ายดังกล�าวสําหรับอันดับความน�าเช่ือถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดิทหารไทยธนบด ี

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบบัญชี 2565/2566  ต้ังแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

   ตั้งแต�วันที ่ 1  พ.ค.  2565  ตั้งแต�วันที ่ 1  พ.ค.  2565 

ค�าใช�จ�ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565  ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร�อยละของ 

  หน�วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2 

  ค�าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 1,295.66 0.0250 

  ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� (Trustee fee) 693.18 0.0134 

  ค�านายทะเบียน (Registrar fee) 2,267.41 0.0438 

  ค�าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไม�ม ี  ไม�ม ี 

  ค�าโฆษณา  ไม�ม ี  ไม�ม ี 

  ค�าภาษีเงินได� 192.72 0.0037 

  ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ  0.00 0.0000 

  รวมค�าใช�จ�ายทัง้หมด1 4,448.97 0.0859 

หมายเหตุ   

1.  ไม�รวมค�านายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย�  
2.  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่  1 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2565  
     เท�ากับ 5,140,397,359.43 บาท 

 

อตัราส�วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)   = 26.35% 
 
ค�าใช�จ�ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย�  (ร�อยละต�อป�ของมลูค�าทรพัย�สนิสทุธ)ิ   ใม�ม ี
 

 

 

 

 

 



 

18 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดี 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกับกองทนุเปดิทหารไทยธนบด ี

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบป�บัญชี 2565/2566 (ตั้งแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผู�ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข�องกับกองทุนรวมได�ที่บริษทัจัดการโดยตรง  

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรือที ่

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวข�อ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข�อง 

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

 

รายงานการเป�ดเผยข�อมลูการถอืหน�วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2565 

ไม่มี 

 

การรับผลประโยชน�ตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ช�บริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

1 Agricultural Bank of China Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

2 ANZ Bank Thai Pcl (Thai branch) ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

3 Asia Plus Securities ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

4 Australia & New Zealand Banking Group Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

5 Bangkok Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

6 Bank of America Corp ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

7 Bank of Ayudhya PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

8 Bank of China International Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

9 Bank of China Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

10 BNP Paribas SA ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

11 Capital Nomura Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

12 China Construction Bank Corp ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

13 CIMB Thai Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

14 Citigroup Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

15 Commerzbank AG ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

16 Commonwealth Bank of Australia ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

17 Credit Agricole Corporate & Investment ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

 



 

19 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดี 

 

  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

18 Credit Suisse Hong Kong Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

19 Daiwa Securities Group Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

20 DBS Bank Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

22 Deutsche Bank AG ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

23  

DZ Bank AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

24 Export Import Bank of Thailand ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

25 Goldman Sachs Group Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

26 Government Housing Bank ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

27 Government Savings Bank ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

28 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

29 HSBC Bank PLC ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

30 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

31 Industrial & Commercial Bank of China Thai PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

32 ING Bank NV ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

33 JPMorgan Chase Bank NA ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

34 Kasikornbank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

35 KGI Asia Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

36 KGI Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

37 Kiatnakin Phatra Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

38 Krung Thai Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

39 Land & Houses Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

40 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

41 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

42 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

43 Mizuho Bank Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

44 Morgan Stanley ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

45 Nomura Singapore Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

46 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

47 Siam Commercial Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

48 SMBC Nikko Securities Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

49 Societe Generale Corporate & Investment Banking ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

 



 

20 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดี 

 

  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

50 Societe Generale SA ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

51 Standard Chartered Bank ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

52 Standard Chartered Bank Thai PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

53 TMBThanachart Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

54 TISCO Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

55 Toronto-Dominion Bank/The ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

56 Trinity Securities Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

57 UBS AG ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

58 United Overseas Bank Thai PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

 


