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เรือง แจ้งความคืบหน้าการชําระบัญชี 4 กองทุนตราสารหนี
ภายหลังจากทีมีการยกเลิก กองทุนตราสารหนี ในช่วงเดือนมีนาคมปี ก่อนอันเนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
อย่างรุนแรงของ โควิด- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย ("บริษัทฯ") ได้พยายามอย่างดีทีสุดเพือให้การชําระบัญชีเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยสามารถจ่ายคืนเงินผูถ้ ือหน่ว ยลงทุนได้ครบถ้วนใน
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัสและกองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาลในช่วงปลายปี ทีผ่านมา โดยล่าสุด ณ วันที กรกฎาคม
บริษัท
ทําการชําระบัญชีและจ่ายเงินคืนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหทารไทยธนเพิมพูน และกองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพบูลย์ไปได้
แล้วในช่วงร้อยละ . ถึงร้อยละ . ขณะทียังรักษามูลค่า หน่วยลงทุนไว้ในระดับใกล้เคียงกับ NAV ณ วันปิ ดกองทุนได้ทุก
กองทุน
สําหรับผลสํารวจความคิดผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีได้รบั การอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับกองทุนเปิ ดทหารไทย ธน
เพิมพูน กําหนดให้ขยายระยะเวลาการชําระบัญชีกองทุนจนถึงถึงวันที กุมภาพันธ์
และสําหรับกองทุนเปิ ดทหารไทย ธน
ไพบูลย์ให้มีการขยายระยะเวลาการชําระบัญชีกองทุนถึงวันที กุมภาพันธ์
ซึงเป็ นวันทีตราสารตัวสุดท้ายครบกําหนดอายุ โดย
ให้กองทุนสามารถถื อสิ นทรัพย์ต่อไป จนกว่าสินทรัพย์ใ นกองทุนจะครบอายุ หรือสามารถขายสินทรัพย์ใ นกองทุนได้ทังหมดเมือ
คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษั ท ฯ ขอให้ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทุ ก ท่ า นมั นใจได้ว่ า บริ ษัท ฯได้ด ํา เนิ น การเยี ยงมื อ อาชี พ เช่ น ที ผ่ า นมา เพื อรัก ษา
ผลประโยชน์สูงสุดของท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทุกท่า น และเพือให้การชําระบัญชีมีประสิทธิ ภาพและเสร็จสินโดยเร็ว สํา หรับความ
คืบหน้าในการดําเนินการมีดงั ต่อไปนี
อัพเดตความคืบหน้าในการขายสินทรัพย์
 ปั จจุบันกองทุนทังสองเหลือทรัพย์สินคงเหลือในปริมาณไม่มากเป็ นตราสารคุณภาพดีแต่ไม่ได้มีสภาพคล่องสูงในตลาด
ประกอบกับความผันผวนของตลาดตราสารหนีไทยในช่วงครึงปี แรกและมูลค่าของสินทรัพย์ในกองทุนธนเพิมพูนยังตํากว่า
มูลค่า NAV ณ วันทีปิ ดกองเล็กน้อย (99.99% ของ NAV วันปิ ดกอง ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 2564) ทางผูจ้ ดั การกองทุนจึงไม่ได้
เร่งรีบทําการขายสินทรัพย์ออกเพือให้ผูล้ งทุนได้รบั เงินคืนเป็ นมูลค่าไม่ตากว่
ํ า NAV ณ วันทีปิ ดกองทุน ทําให้กองทุนไม่ได้
จ่ายเงินคืนให้แก่ผลู้ งทุนเป็ นระยะเวลาค่อนข้างนาน
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 สินทรัพย์คงเหลือในกองทุนทังกองสองมีดงั นี (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2564)
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนเพิมพูน
หล ักทร ัพย์ท ลงทุ
ี
น

ส ัดส่ว น *

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท)

ตราสารหนีทีออก หรือรับรองการชํา ระหนีโดยธนาคารเฉพาะกิจทีมีกฎหมาย
เฉพาะจ ัดตงขึ
ั น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบ ันการเงิน

(Yield)

1,528,348,253.70
1,528,348,253.70

81.37%

Total

1,528,348,253.70

81.37%

Grand Total

วันครบ
กํา หนดอายุ

อ ันด ับเครดิต
TRIS

0.00%

ตราสารหนีทีมีอน
ั ด ับความน่าเชือถืออยู ่ในอ ันด ับ Investment Grade
1 หุ ้นกู ้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํา กัด (มหาชน) ครั งที 1/2563 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี
Cash and other

ผลตอบแทน

81.37%

349,841,973.13

18.63%

1,878,190,226.83

100.00%

3.09

17 ก.พ. 66

BBB+ / --

ข้อมูลรายละเอีย ดการลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพบูลย์
หล ักทร ัพย์ท ลงทุ
ี
น
ตราสารหนีทีออก หรือรับรองการชํา ระหนีโดยธนาคารเฉพาะกิจทีมีกฎหมาย
เฉพาะจ ัดตงขึ
ั น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบ ันการเงิน
ตราสารหนีทีมีอน
ั ด ับความน่าเชือถืออยู ่ในอ ันด ับ Investment Grade

1
2

ส ัดส่ว น *

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท)

ผลตอบแทน
(Yield)

-

อ ันด ับเครดิต
วันครบ
กํา หนดอายุ
TRIS

0.00%

1,151,110,234.05

79.55%

หุ ้นกู ้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํา กัด (มหาชน) ครั งที 1/2563 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี

848,970,199.05

58.67%

3.09

17 ก.พ. 66

BBB+ / --

หุ ้นกู ้ของบริษัท บีอ ีซ ี เวิลด์ จํา กัด (มหาชน) ครั งที 1/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565

302,140,035.00

20.88%

2.64

31 พ.ค. 65

BBB / --

1,151,110,234.05

79.55%

Total
Cash and other
Grand Total

295,945,211.77

20.45%

1,447,055,445.82

100.00%

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน
ุ ายน 2564
** อั นดับเครดิตเรทติงเป็ นข ้อมูล ณ วั นที 30 มิถน

 ทังนีทางผูจ้ ัดการกองทุนคาดว่ามูลค่าของสินทรัพย์ในกองทุนเปิ ดหทารไทยธนเพิมพูนจะมีมลู ค่าเท่ากับมูลค่า NAV ณ วัน
ปิ ดกองในเดือน ก.ค. จากดอกเบียรับ (accrued interest) อย่างไรก็ตาม จากผลจากการสํารวจความคิดเห็นผูล้ งทุนทีเห็น
ควรให้ถื อสิ นทรัพย์ของทุ้งสองกองทุน จนถึงวันหมดอายุ (กุมภาพัน ธ์
) แต่ สินทรัพย์ทีคงเหลือถือเป็ นสัด ส่วนน้อย
ผลตอบแทนจากดอกเบี ยทีได้จากการถื อ สิน ทรัพย์จนครบอายุตราสารจึง มี ผลน้อยมากต่ อ NAV ดัง นัน โดยคํา นึงถึ ง
ประโยชน์สงุ สุดของผู้ลงทุนแล้วทางผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาจึงมีทางเลือกทีจะเริมทําการขายสินทรัพย์ทงหมดออกได้
ั
ใน
ระยะเวลาอันใกล้เพือคืนเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยเร็ว ขณะทีจะสามารถรักษามูลค่า NAV ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่ามูลค่า NAV ณ
วันปิ ดกอง
หมายเหตุ ถึงแม้ว่ามูลค่าสินทรัพย์ในกองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพบูลย์จะมากกว่า NAV ณ วันทีปิ ดกองแล้ว (100.94% ของ
NAV วันปิ ดกอง ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 2564) แต่เนืองจากกองทุนทังสองถือสินทรัพย์เดียวกัน (หุน้ กูบ้ ริษัท True Corporation)
ทาง ผจก กองทุนไม่สามารถเลือกขายสินทรัพย์ออกจากกองทุนกองเดียวได้แต่ตอ้ งขายสินทรัพย์เดียวกันออกจากกองทุนทัง
สองเพือให้ไม่มีกองทุนใดกองทุนหนีงได้หรือเสียประโยชน์มากกว่าอีกกองทุนหนึงจึงต้องรอจนกว่ามูลค่าของกองทุนธน
เพิมพูนเท่ากับหรือมากกว่า NAV ณ วันปิ ดกองจึงเริมทําการขาย True ได้ ส่วนหุน้ กูข้ องบริษัท BEC World นัน ทาง ผจก
กองทุนได้พยายามเสนอขายมาโดยตลอด ซึงทาง ผจก กองทุนยังมีความมันใจในคุณภาพของสินทรัพย์ทงสองตราสารว่
ั
าจะ
สามารถชําระเงินต้นและดอกเบียได้เมือถึงกําหนดชําระหนี
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อัพเดตตลาดตราสารหนี
 สําหรับตลาดต่างประเทศ อ้างอิงอัตราการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนตราสารหนีสหรัฐ พบว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
ช่วงอายุยาว 5-10 ปี อัตราผลตอบแทน (Yield) ปรับตัวขึนมากทีสุด โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี
ปรับขึนจากระดับ 0.92 % ณ สินปี 31 ธันวาคม 2563 มาทีระดับ 1.47% ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2564 ซึงกดดันราคาพันธบัตร
รัฐบาลช่วงอายุยาวให้ปรับตัวลงมากทีสุด ด้านตราสารหนีเกรดลงทุน (Investment Grade) เครดิตเรตติง AA และ BBB
อัตราผลตอบแทนช่วงอายุ ตราสารยาวปรับตัว ขึนเช่น กันแต่ใ นอัต ราทีน้อ ยกว่า พัน ธบัต รรัฐ บาลสหรัฐ ในขณะทีอัตรา
ผลตอบแทนตราสารหนีทีให้ผลตอบแทนสูง (High Yield) ช่วงอายุ 2 ปี และ 3 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวลง (ราคาตราสาร
หนีปรับตัวเพิมขึน) จากการทีแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในทิศทางการฟื นตัวทําให้นกั ลงทุนคาดการณ์ความเสียงในการผิด
นัดชําระหนีตําลง (Default Risk) สนับสนุนราคาตราสารหนีทีให้ผลตอบแทนสูงช่วงอายุสนั ส่วนตราสารหนีทีให้ผลตอบแทน
สูงช่วงอายุ 5-10 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวขึนเช่นกัน (ราคาตราสารหนีปรับตัวลง) แต่เป็ นการปรับตัวลงในสัดส่วนทีน้อย
กว่าตราสารหนีเกรดลงทุนและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐค่อนข้างมาก ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนตราสารหนีเกรดลงทุนและตรา
สารหนีทีให้ผลตอบแทนสูงช่วงอายุ 10 ปี เมือเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลง (Credit Spread
ปรับตัวลง)

 สรุ ป ตราสารหนีเสียงสหรัฐสามารถทําผลตอบแทนได้ดีกว่า (Outperform) สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
ในช่วงครึงปี แรกปี 2564

(ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนตราสารหนีสหรัฐช่วงอายุ 1-10 ปี เส้นสีนาเงิ
ํ นแสดงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
เส้นสีแดงแสดงตราสารหนีเกรดลงทุนเรตติง AA เส้นสีม่วงแสดงตราสารหนีเกรดลงทุนเรตติง BBB และเส้นสีเขียวแสดง
ตราสารหนีทีให้ผลตอบแทนสูงเรตติง BB)

 สําหรับตราสารหนีในประเทศ อ้างอิงอัตราการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนตราสารหนีไทย พบว่าพันธบัตรรัฐบาลไทย
ช่วงอายุยาว 5-10 ปี อัตราผลตอบแทน (Yield) ปรับตัวขึนมากทีสุด โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี
ปรับขึนจากระดับ 1.32% ณ สินปี 31 ธันวาคม 2563 มาทีระดับ 1.75% ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2564 ซึงกดดันราคาพันธบัตร
รัฐบาลช่วงอายุยาวให้ปรับตัวลงมากที สุด สอดคล้องไปกับทิศทางการเคลือนไหวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ด้านอัตรา
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ผลตอบแทนตราสารหนี เกรดลงทุ น เครดิ ต เรตติ ง BBB อัต ราผลตอบแทนปรับ ตัวเพิ มขึนทุก ช่ว งอายุแ ต่ใ นสัดส่ว นการ
เปลียนแปลงทีน้อยกว่าพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างมาก ในขณะทีอัตราผลตอบแทนตราสารหนีเกรดลงทุนเครดิตเรตติง AA
ช่วงอายุ 1-5 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวลง (ราคาตราสารหนีปรับตัวเพิมขึน) ส่วนตราสารหนีเกรดลงทุนเครดิตเรตติง AA
ช่วงอายุ 6-10 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิมขึนเพียงเล็กน้อย (ราคาปรับตัวลงเล็กน้อย) สะท้อนว่าในตลาดตราสารหนี
ไทยนักลงทุนยังแสวงหาผลตอบแทน (Search for yield) แต่นกั ลงทุนส่วนใหญ่ยงั ต้องการถือครองตราสารหนีเกรดลงทุนทีมี
อันดับเครดิตเรตติงสูง (เรตติง AA) มากกว่าเรตติง BBB ลงไป จากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยทีได้อานิสงส์จากการฟื นตัว
ของเศรษฐกิจโลก (Global Demand) ในขณะทีสถานการณ์การแพร่ระบาดและกําลังซือในประเทศยังคงอ่อนแอ (Domestic
Demand) ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนตราสารหนีเกรดลงทุนช่วงอายุ 10 ปี เมือเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ไทยปรับตัวลง (Credit Spread ปรับตัวลง)

 สรุ ป ตราสารหนีเกรดลงทุนเรตติง AA สามารถทําผลตอบแทนชนะ (Outperform) ตราสารหนีเกรดลงทุนเรตติง BBB และ
พันธบัตรรัฐบาลไทยได้ในช่วงครึงปี แรกปี 2564

(ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนตราสารหนีไทยช่วงอายุ 1-10 ปี เส้นสีเขียวแสดงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย เส้นสีนาเงิ
ํ น
แสดงตราสารหนีเกรดลงทุนเรตติง AA และเส้นสีแดงแสดงตราสารหนีเกรดลงทุนเรตติง BBB)
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