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วนัที 7 กรกฎาคม 2564 

 

Newsletter No.1/2021 

เรอืง แจ้งความคืบหน้าการชาํระบัญชี 4 กองทุนตราสารหนี 
 

ภายหลงัจากทีมีการยกเลิก  กองทุนตราสารหนี ในช่วงเดือนมีนาคมปีก่อนอนัเนืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด

อย่างรุนแรงของ โควิด-  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทหารไทย ("บริษัทฯ") ไดพ้ยายามอย่างดีทีสดุเพือใหก้ารชาํระบัญชีเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและคาํนึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยสามารถจ่ายคืนเงินผูถ้ือหน่วยลงทุนไดค้รบถว้นใน

กองทนุเปิดทหารไทยธนพลสัและกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาลในช่วงปลายปีทีผ่านมา โดยล่าสดุ ณ วันที  กรกฎาคม  บรษิัท

ทาํการชาํระบญัชีและจ่ายเงินคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหทารไทยธนเพิมพูน และกองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลยไ์ปได้

แลว้ในช่วงรอ้ยละ .  ถึงรอ้ยละ .  ขณะทียังรักษามูลค่าหน่วยลงทุนไวใ้นระดับใกลเ้คียงกับ NAV ณ วันปิดกองทุนไดทุ้ก

กองทนุ  

สาํหรบัผลสาํรวจความคิดผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไดร้บัการอนุมัติจากสาํนักงาน ก.ล.ต. สาํหรบักองทุนเปิดทหารไทย ธน

เพิมพูน กาํหนดใหข้ยายระยะเวลาการชาํระบัญชีกองทุนจนถึงถึงวนัที   กุมภาพันธ์  และสาํหรบักองทุนเปิดทหารไทย ธน

ไพบูลยใ์หม้ีการขยายระยะเวลาการชาํระบญัชกีองทนุถงึวนัที  กมุภาพนัธ ์  ซงึเป็นวนัทตีราสารตวัสดุทา้ยครบกาํหนดอาย ุโดย

ให้กองทุนสามารถถือสินทรัพยต์่อไป จนกว่าสินทรพัยใ์นกองทุนจะครบอายุ หรือสามารถขายสินทรพัยใ์นกองทุนไดท้ังหมดเมือ

คาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านมันใจได้ว่าบริษัทฯได้ดําเนินการเยียงมืออาชีพเช่นทีผ่านมา เพือรักษา

ผลประโยชนส์ูงสุดของท่านผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน และเพือให้การชาํระบัญชีมีประสิทธิภาพและเสร็จสินโดยเร็ว  สาํหรบัความ

คืบหนา้ในการดาํเนินการมีดงัต่อไปนี 

 

อพัเดตความคืบหนา้ในการขายสินทรพัย ์

 ปัจจุบันกองทุนทงัสองเหลือทรพัยสิ์นคงเหลือในปริมาณไม่มากเป็นตราสารคุณภาพดีแต่ไม่ไดม้ีสภาพคล่องสูงในตลาด

ประกอบกับความผนัผวนของตลาดตราสารหนีไทยในช่วงครงึปีแรกและมลูค่าของสินทรพัยใ์นกองทุนธนเพิมพูนยงัตาํกว่า

มลูค่า NAV ณ วนัทีปิดกองเล็กนอ้ย (99.99% ของ NAV วันปิดกอง ขอ้มลู ณ 25 มิ.ย. 2564)  ทางผูจ้ดัการกองทุนจึงไม่ได้

เร่งรีบทาํการขายสินทรพัยอ์อกเพือใหผู้ล้งทุนไดร้บัเงินคืนเป็นมูลค่าไม่ตาํกว่า NAV ณ วันทีปิดกองทุน ทาํใหก้องทุนไม่ได้

จ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูล้งทนุเป็นระยะเวลาค่อนขา้งนาน 
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 สินทรพัยค์งเหลือในกองทนุทังกองสองมีดงันี (ขอ้มลู ณ 30 มิ.ย. 2564)  

 
 

 ทงันีทางผูจ้ ัดการกองทุนคาดว่ามลูค่าของสินทรพัยใ์นกองทุนเปิดหทารไทยธนเพิมพูนจะมีมลูค่าเท่ากับมลูค่า NAV ณ วนั

ปิดกองในเดือน ก.ค. จากดอกเบียรบั (accrued interest) อย่างไรก็ตาม จากผลจากการสาํรวจความคิดเห็นผูล้งทุนทีเห็น

ควรให้ถือสินทรัพยข์องทุ้งสองกองทุนจนถึงวันหมดอายุ (กุมภาพันธ์ ) แต่สินทรัพยท์ีคงเหลือถือเป็นสัดส่วนน้อย 

ผลตอบแทนจากดอกเบียทีได้จากการถือสินทรัพย์จนครบอายุตราสารจึงมีผลน้อยมากต่อ NAV ดังนัน โดยคาํนึงถึง

ประโยชนส์งุสุดของผู้ลงทุนแลว้ทางผูจ้ดัการกองทุนพิจารณาจึงมีทางเลือกทีจะเริมทาํการขายสินทรพัยท์งัหมดออกไดใ้น

ระยะเวลาอนัใกลเ้พือคืนเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุโดยเรว็ ขณะทีจะสามารถรกัษามลูค่า NAV ใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกว่ามลูค่า NAV ณ 

วนัปิดกอง 

หมายเหตุ ถึงแมว้่ามลูค่าสินทรพัยใ์นกองทนุเปิดทหารไทยธนไพบูลยจ์ะมากกว่า NAV ณ วนัทีปิดกองแลว้ (100.94% ของ 

NAV วนัปิดกอง ขอ้มูล ณ 25 มิ.ย. 2564) แต่เนืองจากกองทุนทงัสองถือสินทรพัยเ์ดียวกนั (หุน้กูบ้ริษัท True Corporation) 

ทาง ผจก กองทนุไม่สามารถเลือกขายสินทรพัยอ์อกจากกองทนุกองเดียวไดแ้ต่ตอ้งขายสินทรพัยเ์ดียวกนัออกจากกองทุนทัง

สองเพือใหไ้ม่มีกองทุนใดกองทุนหนีงไดห้รือเสียประโยชนม์ากกว่าอีกกองทุนหนึงจึงตอ้งรอจนกว่ามูลค่าของกองทุนธน

เพิมพูนเท่ากับหรือมากกว่า NAV ณ วันปิดกองจึงเริมทาํการขาย True ได ้ส่วนหุน้กูข้องบริษัท BEC World นนั ทาง ผจก 

กองทนุไดพ้ยายามเสนอขายมาโดยตลอด ซึงทาง ผจก กองทนุยงัมีความมนัใจในคณุภาพของสินทรพัยท์งัสองตราสารว่าจะ

สามารถชาํระเงนิตน้และดอกเบียไดเ้มือถึงกาํหนดชาํระหนี 

ขอ้มูลรายละเอยีดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนเพมิพนู 
หลกัทรพัย์ทลีงทุน สดัสว่น * ผลตอบแทน

(Yield) TRIS

ตราสารหนทีอีอก หรอืรบัรองการชําระหนโีดยธนาคารเฉพาะกจิทมีกีฎหมาย
เฉพาะจดัตงัขนึ หรอืธนาคารพาณิชย ์หรอืสถาบนัการเงนิ                                   -   0.00%

ตราสารหนทีมีอีนัดบัความนา่เชอืถอือยู่ในอนัดบั Investment Grade          1,528,348,253.70 81.37%
1 หุน้กูข้องบริษัท ทร ูคอร์ปอเรชนั จาํกัด (มหาชน) ครังท ี1/2563 ชดุท ี2 ครบกําหนดไถถ่อนปี 1,528,348,253.70        81.37% 3.09 17 ก.พ. 66 BBB+ / --

Total 1,528,348,253.70        81.37%

Cash and other 349,841,973.13           18.63%

Grand Total 1,878,190,226.83        100.00%

ขอ้มูลรายละเอยีดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนไพบลูย์
หลกัทรพัย์ทลีงทุน สดัสว่น * ผลตอบแทน

(Yield) TRIS
ตราสารหนทีอีอก หรอืรบัรองการชําระหนโีดยธนาคารเฉพาะกจิทมีกีฎหมาย
เฉพาะจดัตงัขนึ หรอืธนาคารพาณิชย ์หรอืสถาบนัการเงนิ                                   -   0.00%

ตราสารหนทีมีอีนัดบัความนา่เชอืถอือยู่ในอนัดบั Investment Grade          1,151,110,234.05 79.55%

1 หุน้กูข้องบริษัท ทร ูคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) ครังท ี1/2563 ชดุท ี2 ครบกําหนดไถถ่อนปี 848,970,199.05           58.67% 3.09 17 ก.พ. 66 BBB+ / --

2 หุน้กูข้องบริษัท บอีีซ ีเวิลด ์จาํกัด (มหาชน) ครังท ี1/2560 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ.2565 302,140,035.00           20.88% 2.64 31 พ.ค. 65 BBB / --

Total 1,151,110,234.05        79.55%

Cash and other 295,945,211.77           20.45%

Grand Total 1,447,055,445.82        100.00%

* สัดสว่นการลงทนุเฉพาะของพอร์ตการลงทนุ

** อันดบัเครดติเรทตงิเป็นขอ้มูล ณ วันท ี30 มิถนุายน 2564

 มูลคา่ตามราคา
ตลาด (บาท)

วนัครบ
 กาํหนดอายุ

อนัดบัเครดติ

 มูลคา่ตามราคา
ตลาด (บาท)

อนัดบัเครดติวนัครบ
 กาํหนดอายุ
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อพัเดตตลาดตราสารหนี 

 สาํหรบัตลาดต่างประเทศ อา้งองิอตัราการเปลียนแปลงของอตัราผลตอบแทนตราสารหนีสหรฐั พบว่าพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั

ช่วงอายยุาว 5-10 ปี อตัราผลตอบแทน (Yield) ปรบัตวัขึนมากทีสดุ โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี

ปรบัขนึจากระดบั 0.92 % ณ สินปี 31 ธันวาคม 2563 มาทีระดบั 1.47% ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 ซึงกดดันราคาพนัธบตัร

รฐับาลช่วงอายุยาวให้ปรบัตัวลงมากทีสุด ดา้นตราสารหนีเกรดลงทุน (Investment Grade) เครดิตเรตติง AA และ BBB 

อัตราผลตอบแทนช่วงอายุตราสารยาวปรับตัวขึนเช่นกันแต่ในอัตราทีน้อยกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ในขณะทีอัตรา

ผลตอบแทนตราสารหนีทใีหผ้ลตอบแทนสงู (High Yield) ช่วงอาย ุ2 ปี และ 3 ปี อตัราผลตอบแทนปรบัตวัลง (ราคาตราสาร

หนปีรบัตวัเพมิขึน) จากการทีแนวโน้มเศรษฐกิจสหรฐัอยู่ในทิศทางการฟืนตวัทาํใหน้กัลงทนุคาดการณค์วามเสียงในการผิด

นดัชาํระหนตีาํลง (Default Risk) สนบัสนนุราคาตราสารหนีทใีหผ้ลตอบแทนสงูช่วงอายุสนั ส่วนตราสารหนีทใีหผ้ลตอบแทน

สงูช่วงอาย ุ5-10 ปี อตัราผลตอบแทนปรบัตวัขึนเช่นกัน (ราคาตราสารหนีปรบัตวัลง) แต่เป็นการปรบัตวัลงในสดัส่วนทีนอ้ย

กว่าตราสารหนีเกรดลงทนุและพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัค่อนขา้งมาก ส่วนต่างอตัราผลตอบแทนตราสารหนีเกรดลงทนุและตรา

สารหนีทีใหผ้ลตอบแทนสูงช่วงอายุ 10 ปีเมือเทียบกับอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัปรบัตวัลง (Credit Spread 

ปรบัตวัลง) 

 

 สรุป ตราสารหนีเสียงสหรฐัสามารถทาํผลตอบแทนไดด้ีกว่า (Outperform) สินทรพัยป์ลอดภยัอย่างพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั

ในช่วงครงึปีแรกปี 2564 

 
(ภาพแสดงอตัราผลตอบแทนตราสารหนีสหรฐัชว่งอาย ุ1-10 ปี เสน้สีนาํเงนิแสดงอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั 

เสน้สีแดงแสดงตราสารหนีเกรดลงทนุเรตติง AA เสน้สีม่วงแสดงตราสารหนีเกรดลงทนุเรตติง BBB และเสน้สีเขียวแสดง

ตราสารหนีทใีหผ้ลตอบแทนสงูเรตติง BB) 

 

 สาํหรบัตราสารหนีในประเทศ อา้งอิงอตัราการเปลียนแปลงของอตัราผลตอบแทนตราสารหนีไทย พบว่าพนัธบตัรรฐับาลไทย

ช่วงอายุยาว 5-10 ปี อตัราผลตอบแทน (Yield) ปรับตวัขึนมากทสีดุ โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทยอายุ 10 ปี

ปรบัขนึจากระดบั 1.32% ณ สินปี 31 ธันวาคม 2563 มาทีระดบั 1.75% ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 ซงึกดดนัราคาพนัธบตัร

รฐับาลช่วงอายุยาวให้ปรบัตัวลงมากทีสุด สอดคลอ้งไปกับทิศทางการเคลือนไหวของพันธบัตรรฐับาลสหรฐั ดา้นอัตรา 
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ผลตอบแทนตราสารหนีเกรดลงทุนเครดิตเรตติง BBB อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิมขึนทุกช่วงอายุแต่ในสัดส่วนการ

เปลียนแปลงทีนอ้ยกว่าพันธบัตรรฐับาลค่อนขา้งมาก ในขณะทีอตัราผลตอบแทนตราสารหนีเกรดลงทุนเครดิตเรตติง AA 

ช่วงอายุ 1-5 ปี อตัราผลตอบแทนปรบัตวัลง (ราคาตราสารหนีปรบัตวัเพิมขึน) ส่วนตราสารหนีเกรดลงทุนเครดิตเรตติง AA 

ช่วงอายุ 6-10 ปี อตัราผลตอบแทนปรบัตวัเพิมขึนเพียงเล็กนอ้ย (ราคาปรบัตัวลงเล็กนอ้ย)  สะทอ้นว่าในตลาดตราสารหนี

ไทยนกัลงทนุยงัแสวงหาผลตอบแทน (Search for yield) แตน่กัลงทนุส่วนใหญ่ยงัตอ้งการถือครองตราสารหนีเกรดลงทนุทีมี

อนัดบัเครดิตเรตติงสงู (เรตติง AA) มากกว่าเรตติง BBB ลงไป จากสถานการณเ์ศรษฐกิจไทยทีไดอ้านิสงสจ์ากการฟืนตัว

ของเศรษฐกิจโลก (Global Demand) ในขณะทีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดและกาํลงัซือในประเทศยงัคงอ่อนแอ (Domestic 

Demand)  ส่วนต่างอตัราผลตอบแทนตราสารหนีเกรดลงทุนช่วงอาย ุ10 ปีเมือเทียบกับอัตราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาล

ไทยปรบัตวัลง (Credit Spread ปรบัตวัลง) 

 

 สรุป ตราสารหนีเกรดลงทุนเรตติง AA สามารถทาํผลตอบแทนชนะ (Outperform) ตราสารหนีเกรดลงทุนเรตติง BBB และ

พนัธบตัรรฐับาลไทยไดใ้นช่วงครงึปีแรกปี 2564 

  

 
 

(ภาพแสดงอตัราผลตอบแทนตราสารหนีไทยช่วงอาย ุ1-10 ปี เสน้สีเขียวแสดงอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย เสน้สีนาํเงิน

แสดงตราสารหนีเกรดลงทุนเรตตงิ AA และเสน้สีแดงแสดงตราสารหนีเกรดลงทนุเรตติง BBB) 

 

 

 

 

 


