
  

 

 กองทุนเปดทเีอม็บี ธนไพบูลย เพือ่การเลี้ยงชพี 
 รายงานประจาํป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 สิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2564 
 

 

  



สารบัญ

สารถึงผูถือหนวยลงทุน 1

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 2

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 4

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผานมาเม่ือเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 4

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีพรอมท้ังการดําเนินการแกไข 4

ขอมูลท่ัวไปของกองทุน 5

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 9

รายงานผูดูแลผลประโยชน 11

งบการเงิน 12

ขอมูลรายละเอียดการลงทุน 28

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 35

รายงานรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุน 36

รายช่ือผูจัดการกองทุน 36

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 36

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 36



1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ธนไพบลูย์ เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี   6 ธันวาคม 2564 
 
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2563  ถึง 30 กันยายน 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี ธนไพบูลย เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในป 2564 สามไตรมาสท่ีผานมา การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีทิศทางท่ีแข็งแกรงตอเน่ือง โดยเงินเฟอท่ีเพ่ิมข้ึน
ตอเน่ือง สงผลใหสหรัฐฯ มีการปรับวงเงิน QE ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา อยางไรก็ตามความเสี่ยงในภาคการ
คลังยังมีอยู ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 สหรัฐฯ จะเร่ิมมีการเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีฉีดวัคซีนครบโดสแลว (33 
ชาติ) ซึ่งนับเปนการสิ้นสุดมาตรการจํากัดการเดินทางเขาสหรัฐฯ ท่ีถูกบังคับใชมานานถึง 21 เดือน บงชี้วากิจกรรมหลายอยาง
ของสหรัฐฯ เร่ิมกลับมาเปนปกติ ขณะท่ีอัตราเงินเฟอขยายตัวสูงตอเน่ือง โดยลาสุดดัชนีราคาการใชจายดานการบริโภคสวน
บุคคลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรวัดเงินเฟอของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนกันยายน 2564 ยังอยูเหนือระดับเปาหมายท่ี 
3.6% หลังราคาพลังงานและอาหารอยูในระดับสูง แนวโนมการฟนตัวท่ีแข็งแกรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สงผลใหการประชุมวันท่ี 
2-3 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผานมา Fed ประกาศปรับวงเงินลด QE เดือนละ 15,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลใหโครงการ 
QE สิ้นสุดในชวงกลางป 2565 ขณะท่ียังคงอัตราดอกเบ้ียยังอยูในระดับเดิมท่ี 0.00-0.25% โดยถอยแถลง Fed ระบุวาจะยังไม
เร่ิมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในเร็ว ๆ น้ีอยางไรก็ตาม ในสวนของนโยบายการคลังสหรัฐฯ ยังเผชิญความไมแนนอนท้ังการขยาย
เพดานหน้ีสหรัฐฯ และการผานรางงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ และใหทันภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 
2564 น้ี โดยประเด็นดังกลาวถูกใชเปนขอตอรองทางการเมือง โดยยังมีความขัดแยงในเร่ืองของวงเงินงบประมาณท่ีอยูใน
ระดับสูง โดย สว. บางคนระบุวาจะไมอนุมัติงบประมาณท่ีสูงกวา 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไมเห็นในนโยบายเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมและการปรับข้ึนภาษีกลุมคนรวย ขณะท่ีอีกฝายระบุวางบประมาณดังกลาวมีวงเงินตํ่ากวาท่ีไดเสนอไปในชวงแรก โดย
ลาสุดประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดมีการเสนอแผนงบประมาณท่ีปรับใหมในวงเงินตํ่าลงอยูท่ี 1.75 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ แตยัง
มีการเก็บภาษีคนรวยเชนเดิม ท้ังน้ี ตองรอดูทาทีของสภาครองเกรสวาจะมีการตัดสินใจเร่ืองดังกลาวอยางไร ซึ่งหากไมสามารถ
ตกลงกันไดอาจสงผลใหเกิดการปดหนวยงานราชการอยางท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลของทรัมปเม่ือป 2561 เน่ืองจากสภา
ครองเกรสไมสามารถผานกฎหมายงบประมาณตามเง่ือนไขท่ีประธานาธิบดีทรัมปตองการได หรือการถูกปรับลดความ
นาเชื่อถือของประเทศเหมือนในป 2554 ท่ีมีความขัดแยงในเร่ืองของการปรับเพ่ิมเพดานหน้ีในรัฐบาลของโอบามา 

สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ในระยะขางหนาการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมเปนไปในทิศทางดีข้ึน หลัง
สถานการณการแพรระบาดเร่ิมมีแนวโนมทรงตัว อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศในประเทศมีแนวโนมเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน
ภาครัฐจึงไดผอนคลายมาตรการคุมเขมการระบาดและมีการเปดประเทศ โดย ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ผูท่ีไดรับวัคซีนครบ 
2 เข็ม ครอบคลุมประชาชนอยูท่ี 47.2% ซึ่งเม่ือพิจารณาแยกรายจังหวัดจะเห็นไดวาจังหวัดนํารองการทองเท่ียว เชน ภูเก็ตหรือ
กรุงเทพฯ อยูในระดับสูง (> 70%) ขณะท่ีสถานการณการแพรระบาดอยูในระดับคอนขางทรงตัวปรับลดลงจากชวงท่ีเกิดการ
ระบาดรุนแรงอยูท่ีระดับตํ่ากวา 10,000 รายตอวัน สงผลใหประเทศไทยไดเร่ิมเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติโดยไมกักตัว
ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนมา ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศของภาคการทองเท่ียวใหดีข้ึนไดหลังจาก 9 เดือนแรกของ
ปนักทองเท่ียวตางชาติเท่ียวไทยอยูท่ี 8.58 หม่ืนคน ปจจัยดังกลาวจะชวยใหนักทองเท่ียวสามารถเขามาไดมากมากข้ึนใน 2 
เดือนท่ีเหลือของป 

สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีระดับ 0.50% โดยตลาดมองวาธนาคาร
แหงประเทศไทยจะยังคงดอกเบ้ียไวในระดับตํ่าท่ี 0.5% แตในกรณีท่ีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนมากจนทําใหเศรษฐกิจไทยติดลบอยางมี
นัยยะ การปรับลดดอกเบ้ียเพ่ิมอีก 1 คร้ังจะมีความเปนไปไดเพ่ิมสูงข้ึน 
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สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทีเอ็มบี ธนไพบูลย เพ่ือการเลี้ยงชีพ ยังคงเนนถือตราสารตลาดเงินและตราสารหน้ี
จนครบอายุ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยท่ีมีอายุใกลเคียง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุน เพ่ือลดความเสี่ยงในดานความสามารถในการชําระหน้ี (Credit Risk) และความเสี่ยง
ทางดานตลาด (Market Risk) 

 สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 
ขอแสดงความนับถือ 
 
คณะผูจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 
กองทนุเปดทเีอม็บ ีธนไพบลูย เพือ่การเลีย้งชพี 
 
ภาวะเศรษฐกิจ 

ในป 2564 สามไตรมาสท่ีผานมา การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีทิศทางท่ีแข็งแกรงตอเน่ือง โดยเงินเฟอท่ีเพ่ิมข้ึน
ตอเน่ือง สงผลใหสหรัฐฯ มีการปรับวงเงิน QE ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา อยางไรก็ตามความเสี่ยงในภาคการ
คลังยังมีอยู ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 สหรัฐฯ จะเร่ิมมีการเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีฉีดวัคซีนครบโดสแลว (33 
ชาติ) ซึ่งนับเปนการสิ้นสุดมาตรการจํากัดการเดินทางเขาสหรัฐฯ ท่ีถูกบังคับใชมานานถึง 21 เดือน บงชี้วากิจกรรมหลายอยาง
ของสหรัฐฯ เร่ิมกลับมาเปนปกติ ขณะท่ีอัตราเงินเฟอขยายตัวสูงตอเน่ือง โดยลาสุดดัชนีราคาการใชจายดานการบริโภคสวน
บุคคลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรวัดเงินเฟอของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนกันยายน 2564 ยังอยูเหนือระดับเปาหมายท่ี 
3.6% หลังราคาพลังงานและอาหารอยูในระดับสูง แนวโนมการฟนตัวท่ีแข็งแกรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สงผลใหการประชุมวันท่ี 
2-3 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผานมา Fed ประกาศปรับวงเงินลด QE เดือนละ 15,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลใหโครงการ 
QE สิ้นสุดในชวงกลางป 2565 ขณะท่ียังคงอัตราดอกเบ้ียยังอยูในระดับเดิมท่ี 0.00-0.25% โดยถอยแถลง Fed ระบุวาจะยังไม
เร่ิมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในเร็ว ๆ น้ีอยางไรก็ตาม ในสวนของนโยบายการคลังสหรัฐฯ ยังเผชิญความไมแนนอนท้ังการขยาย
เพดานหน้ีสหรัฐฯ และการผานรางงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ และใหทันภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 
2564 น้ี โดยประเด็นดังกลาวถูกใชเปนขอตอรองทางการเมือง โดยยังมีความขัดแยงในเร่ืองของวงเงินงบประมาณท่ีอยูใน
ระดับสูง โดย สว. บางคนระบุวาจะไมอนุมัติงบประมาณท่ีสูงกวา 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไมเห็นในนโยบายเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมและการปรับข้ึนภาษีกลุมคนรวย ขณะท่ีอีกฝายระบุวางบประมาณดังกลาวมีวงเงินตํ่ากวาท่ีไดเสนอไปในชวงแรก โดย
ลาสุดประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดมีการเสนอแผนงบประมาณท่ีปรับใหมในวงเงินตํ่าลงอยูท่ี 1.75 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ แตยัง
มีการเก็บภาษีคนรวยเชนเดิม ท้ังน้ี ตองรอดูทาทีของสภาครองเกรสวาจะมีการตัดสินใจเร่ืองดังกลาวอยางไร ซึ่งหากไมสามารถ
ตกลงกันไดอาจสงผลใหเกิดการปดหนวยงานราชการอยางท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลของทรัมปเม่ือป 2561 เน่ืองจากสภา
ครองเกรสไมสามารถผานกฎหมายงบประมาณตามเง่ือนไขท่ีประธานาธิบดีทรัมปตองการได หรือการถูกปรับลดความ
นาเชื่อถือของประเทศเหมือนในป 2554 ท่ีมีความขัดแยงในเร่ืองของการปรับเพ่ิมเพดานหน้ีในรัฐบาลของโอบามา 

สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ในระยะขางหนาการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมเปนไปในทิศทางดีข้ึน หลัง
สถานการณการแพรระบาดเร่ิมมีแนวโนมทรงตัว อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศในประเทศมีแนวโนมเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน
ภาครัฐจึงไดผอนคลายมาตรการคุมเขมการระบาดและมีการเปดประเทศ โดย ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ผูท่ีไดรับวัคซีนครบ 
2 เข็ม ครอบคลุมประชาชนอยูท่ี 47.2% ซึ่งเม่ือพิจารณาแยกรายจังหวัดจะเห็นไดวาจังหวัดนํารองการทองเท่ียว เชน ภูเก็ตหรือ
กรุงเทพฯ อยูในระดับสูง (> 70%) ขณะท่ีสถานการณการแพรระบาดอยูในระดับคอนขางทรงตัวปรับลดลงจากชวงท่ีเกิดการ
ระบาดรุนแรงอยูท่ีระดับตํ่ากวา 10,000 รายตอวัน สงผลใหประเทศไทยไดเร่ิมเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติโดยไมกักตัว
ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนมา ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศของภาคการทองเท่ียวใหดีข้ึนไดหลังจาก 9 เดือนแรกของ
ปนักทองเท่ียวตางชาติเท่ียวไทยอยูท่ี 8.58 หม่ืนคน ปจจัยดังกลาวจะชวยใหนักทองเท่ียวสามารถเขามาไดมากมากข้ึนใน 2 
เดือนท่ีเหลือของป 

สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีระดับ 0.50% โดยตลาดมองวาธนาคารแหง
ประเทศไทยจะยังคงดอกเบ้ียไวในระดับตํ่าท่ี 0.5% แตในกรณีท่ีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนมากจนทําใหเศรษฐกิจไทยติดลบอยางมีนัยยะ 
การปรับลดดอกเบ้ียเพ่ิมอีก 1 คร้ังจะมีความเปนไปไดเพ่ิมสูงข้ึน 
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ตลาดตราสารหน้ี 
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวยังมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนในชวงคร่ึงหลังของป ตามแนวโนมอัตรา
ดอกเบ้ียในตางประเทศ เน่ืองจาก 1) ตัวเลขการจางงานในสหรัฐฯ ท่ีมีแนวโนมเรงตัวข้ึน 2) เฟดเร่ิมสงสัญญาณแนวโนมนโยบาย
ท่ีเขมงวดข้ึน และ 3) อุปทานพันธบัตรสหรัฐฯ ท่ีจะกลับมาเพ่ิมข้ึนหลังสภาผานงบกระตุนเศรษฐกิจ 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี ธนไพบูลย เพ่ือการเลี้ยงชีพ  เนนลงทุนในตราสารหน้ีอายุระยะสั้น เพ่ือ
ลดความผันผวนของมูลคาทรัพยสินสุทธิท่ีจะเกิดข้ึน และเหมาะสมกับกองทุนเปดท่ีใหผูลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนไดทุก
วัน รวมท้ังใหเหมาะสมกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต  นอกจากน้ี ทางกองทุนไดปรับเพ่ิมสินทรัพยท่ีมี
สภาพคลองสูงเพ่ือรองรับการไถถอนหนวยลงทุนใหเหมาะสม   อยางไรก็ตามตราสารท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี ธนไพบูลย เพ่ือการ
เลี้ยงชีพบางสวนตองตีมูลคาตามราคาตลาด จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนไดในบางวัน  

 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี  
 
รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 
 ไมมี 
 
ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 
 
ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ
เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทเีอม็บ ีธนไพบลูย เพือ่การเลีย้งชพี 
 
วตัถปุระสงคของกองทนุ 
เพ่ือสงเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน และเพ่ือสรางผลตอบแทนใหกับ
ผูถือหนวยลงทุนท้ังในรูปของดอกเบ้ียรับและกําไรจากเงินลงทุน เหมาะสําหรับ ผูท่ีมีความประสงคจะลงทุนในหลักทรัพย หรือ
ตราสารหน้ี ท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ และมีวัตถุประสงคท่ีจะลงทุนในระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาว เพ่ือสรางโอกาส
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยง รวมถึงสามารถรับความเสี่ยง รวมถึงสามารถรับความเสี่ยงในการถือครองตราสารแหง
หน้ีท่ีออกโดยภาคเอกชนท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ ซึ่งใหผลตอบแทนสูงกวา และในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงกวา
ตราสารภาครัฐ รวมท้ังสามารถรับความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนท่ีอาจเกิดข้ึนไดเปนคร้ังคราวเม่ืออัตราดอกเบ้ียในตลาด
มีการเปลี่ยนแปลง 
 
ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทนุ : ตราสารหน้ี 
 
ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
 
ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบมีความเสีย่งท้ังในและตางประเทศ 
 
นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : ไมมี 
 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 
 
วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา: ท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง (Non- Hedging) 
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน 
 
วธิกีารในการคาํนวณ Global Exposure limit : Commitment approach 
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100 
 
การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน 
 
กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชีว้ัด (active management) 
 
ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันะบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(MTM Government Bond 1-3Y Total Return Index) (60%) 

2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกาชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตรสาร
สารอยูในระดับ BBB ข้ึนไปอายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (MTM Corporate Bond BBB 1-3Y 
Total Return Index) (10%) 
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3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term 
Government Bond Total Return index) (10%) 

4. อัตราอางอิง THBFIX สําหรับรอบระยะเวลา 1 ป บวกดวยคาเฉลีย่ของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีการจัด
อันดับเครดิตในระดับ BBB อายุ 1 ป (20%) 

 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธท่ีิจะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึง
วันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วดั คําอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 
รายละเอียด : 
กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ตราสารหน้ีภาค
สถาบันการเงิน ตราสารหน้ีภาคเอกชน ตราสารดอยสิทธิ โดยเนนลงทุนตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของ
ผูออกตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment Grade) และหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหน้ี (หนวย CIS) 
โดยจะลงทุนท้ังในและตางประเทศ อยางไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถ
ลงทุนได (Non-Investment Grade) หรือตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยข้ึนอยู
กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ท้ังน้ีกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน 
 
กองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา เ พ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient Portfolio 
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน กฏขอบังคับ และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ทิศทางราคาหลักทรัพย 
อัตราดอกเบ้ีย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงคาใชจายในการปองกันความเสี่ยง เปนตน 
 
สําหรับการลงทุนตางประเทศ กองทุนน้ีมีนโยบายปองกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน เกือบท้ังหมด โดยจะทําสัญญาสวอป 
และ/หรือฟอรเวิรดท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาอ่ืนใด เพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของจํานวนเงินลงทุนในตางประเทศ และอาจคุมครองในสวน
ของดอกเบ้ียท่ีคาดวาจะไดรับดวย 
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สวนท่ีเหลือ กองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึง
ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธี อ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะคํานึงถึงความม่ันคง และผลตอบแทนของ
หลักทรัพยดังกลาวเปนสําคัญ ท้ังน้ี กองทุนอาจเขาลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured 
Note) โดยเปนไปตามเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ในกรณีท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแกไขเพ่ิมเติมประกาศท่ีเก่ียวของกับกฎเกณฑการ
ลงทุนของกองทุนรวมในกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันหรือการแกไขเพ่ิมเติมประกาศท่ีเก่ียวของกับ
กฎเกณฑการลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ี ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑเก่ียวกับอายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตรา
สารท้ังหมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) และ/หรือ ตราสารหน้ี
ท่ีมีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) และ/หรือ การลงทุนในตางประเทศ บริษัทจัดการจะดาเนินการปรับ
ชวงอายุดูเรชั่นเฉลี่ย และ/หรือ อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารท้ังหมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) และ/หรือ ตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) และ/
หรือ การลงทุนในตางประเทศดังกลาว รวมถึงนโยบายการลงทุนอ่ืนใด เพ่ือใหเปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด และใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 
ท้ังน้ี ขณะท่ีกองทุนเขาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ตอมา
เปนตราสารหน้ีท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ท่ีอาจจะถือครองตราสารน้ันตอไป โดยเปนตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
เน่ืองจากกองทุนน้ี มีการลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และไมเกินวงเงินท่ีไดรับการ
จัดสรร ท้ังน้ี ในกรณีท่ีการลงทุนในตางประเทศเกินอัตราสวนท่ีกําหนดขางตน เปนเวลา 5 วันทําการติดตอกัน โดยมิไดเกิดจาก
การลงทุนเพ่ิม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการตามขอ 3.14 สวนท่ี 5 การดําเนินการเม่ือทรัพยสินท่ีลงทุนขาด
คุณสมบัติหรือการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน ขอ 2 โดยอนุโลม 
 
รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ : ไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และไมเกินวงเงินท่ีไดรับการจัดสรร 
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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 ่
30 ก.ย. 

64 
30 ก.ย. 

63 
30 ก.ย. 

62 
28 ก.ย. 

61 
29 ก.ย. 

60* 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 10.6213 10.5661 10.2806 10.1867 9.9991 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 10.8204 10.6213 10.5661 10.2806 10.1867 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป +1.87% +0.52% 2.76% +0.92% +2.20% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป +0.98% +2.23% 3.23% +1.51% +2.59% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 265 257 114 94 3 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 349 265 257 114 94 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 314 282 194 111 50 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +78 +7 +137 +19 +93 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป** (Average redemption rate) 0.34% 0.38% 0.24% 0.49% 0.36% 

** เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลี่ยนออกตอมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ย     

* นับต้ังแตวันท่ี 21 พ.ย. 59 - 29 ก.ย. 60      
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทเีอม็บ ีธนไพบลูย เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564   

 

ยอนหลัง 
3 เดือน 

ยอนหลัง 
6 เดือน 

ยอนหลัง 
1 ป 

ยอนหลัง 
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (30 มิ.ย. 64) (31 มี.ค. 64) (30 ก.ย. 63) (28 ก.ย. 61) (21 พ.ย. 59) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี ธนไพบูลย เพ่ือการเลี้ยงชีพ +0.04% +0.68% +1.87% +1.72% +1.64% 

เกณฑมาตรฐาน *** +0.10% +0.40% +0.98% +2.11% +2.07% 

*** เกณฑมาตรฐาน คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (60%) และ  
 ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสารอยูในระดับ BBB ขึ้นไป 
 อายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (10%)  และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
 (10%) และอัตราอางอิง THBFIX สําหรับรอบระยะเวลา 1 ป บวกดวยคาเฉล่ียของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีการจัดอันดับเครดิตใน 
 ระดับ BBB อายุ 1 ป (20%)  

   

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี ธนไพบูลย เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี ธนไพบูลย เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการ
บัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี ธนไพบูลย เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ
ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา
จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร
มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน
การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

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

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง
ไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นางสาวชมภูนุช แซแต)   
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 20 ตุลาคม 2564 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี ธนไพบูลย  เพ่ือการเล้ียงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  30 กันยายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 6

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4, 5 344,464,852.01 257,248,647.06 

เงินฝากธนาคาร 2,145,162.28 12,943,696.61 

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 1,639,531.07 1,153,543.01 

จากการขายหนวยลงทุน 2,122,428.84 657,856.21 

รวมสินทรัพย 350,371,974.20 272,003,742.89

หน้ีสิน 6

เจาหน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน - 1,973,788.00 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 1,669,602.78 5,243,858.34 

คาใชจายคางจาย 5 126,953.38 96,675.26 

หน้ีสินอ่ืน 7,370.53 4,238.69 

รวมหน้ีสิน 1,803,926.69 7,318,560.29

สินทรัพยสุทธิ 348,568,047.51 264,685,182.60

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุน 322,137,646.17 249,200,743.15

กําไรสะสม

บัญชปีรับสมดลุ 11,620,882.05 6,182,794.77

กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน 14,809,519.29 9,301,644.68

สินทรัพยสุทธิ 348,568,047.51 264,685,182.60

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.8204 10.6213

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป  (หนวย) 32,213,764.4892 24,920,074.2296 

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี ธนไพบูลย  เพ่ือการเล้ียงชีพ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 5,110,973.65 5,597,723.02 

รายไดอ่ืน - 12,000.00 

รวมรายได 5,110,973.65 5,609,723.02 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 1,008,806.96 905,700.90 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 100,880.65 90,569.95 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 336,268.97 301,900.31 

รวมคาใชจาย 1,445,956.58 1,298,171.16

รายไดสุทธิ 3,665,017.07 4,311,551.86

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 9,226.22 (395,667.87)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,833,631.32 (2,542,509.78)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน 1,842,857.54 (2,938,177.65)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 5,507,874.61 1,373,374.21

บาท



17 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ธนไพบลูย์ เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี ธนไพบูลย  เพ่ือการเล้ียงชีพ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 25 64

2564 2563

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 5,507,874.61 1,373,374.21 

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป 330,549,050.55 280,125,401.47 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (252,174,060.25) (273,565,810.90)

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 83,882,864.91 7,932,964.78

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 264,685,182.60 256,752,217.82 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 348,568,047.51 264,685,182.60

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป  24,920,074.2296 24,299,419.0430 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 30,776,612.6862 26,293,341.0694 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (23,482,922.4266) (25,672,685.8828)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 32,213,764.4892 24,920,074.2296 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดที เอ็มบี ธนไพบูลย  เพ่ือการเล้ียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 กันยายน 25 64

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบ้ีย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท)  (บาท) 

พันธบัตร

รัฐบาล - LB26DA 17/12/69 2.125 5,000,000.00 5,279,515.55 1.53

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21D09A 09/12/64 10,000,000.00 9,991,311.66 2.90

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21D23A 23/12/64 10,000,000.00 9,988,813.21 2.90

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21D30A 30/12/64 15,000,000.00 14,981,529.62 4.35

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21O07A 07/10/64 3,000,000.00 2,999,807.68 0.87

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB22106A 06/01/65 20,000,000.00 19,974,785.25 5.80

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB22407A 07/04/65 5,000,000.00 4,987,540.71 1.45

รวมพันธ บัตร 68,203,303.68 19.80

หุ นกู

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 14/01/70 3.50 10,000,000.00 10,056,225.70 2.92

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) 23/07/66 1.03 6,000,000.00 6,013,134.36 1.75

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 09/05/67 3.18 4,800,000.00 4,990,953.65 1.45

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส  จํากัด (มหาชน) 06/11/66 2.44 20,000,000.00 20,380,653.60 5.92

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส  จํากัด (มหาชน) 24/05/69 3.57 5,000,000.00 5,250,638.75 1.52

บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด 19/06/65 2.26 5,000,000.00 5,054,024.90 1.47

บริษัท แอดวานซ ไวร เลส เน็ทเวอรค จํากัด 11/04/67 4.94 2,000,000.00 2,194,882.86 0.64

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 13/05/66 3.98 1,500,000.00 1,568,031.45 0.45

บริษัท ซพีีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 20/01/69 3.87 12,000,000.00 12,772,324.92 3.71

บริษัท ไมเนอร  อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 09/08/65 4.75 3,000,000.00 3,043,960.65 0.88

บริษัท ไมเนอร  อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 27/09/67 2.91 3,000,000.00 2,950,981.89 0.86

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 19/03/65 3.20 3,000,000.00 3,030,798.81 0.88

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 20/04/67 1.21 10,000,000.00 9,935,486.50 2.88

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 22/03/68 3.15 2,000,000.00 2,059,594.16 0.60

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 11/06/68 2.07 10,000,000.00 10,154,028.00 2.95

บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 10/11/65 4.11 8,500,000.00 8,571,848.46 2.49

บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 17/02/66 2.95 10,000,000.00 10,032,756.00 2.91

บริษัท เบอร ล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 07/09/69 3.80 12,500,000.00 13,438,749.25 3.90

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
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กองทุนเปดที เอ็มบี ธนไพบูลย  เพ่ือการเล้ียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ )

ณ วันที่  30 กันยายน 25 64

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท)  (บาท) 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 09/02/67 3.44 2,000,000.00 2,103,545.06 0.61

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด) จาํกัด (มหาชน) 19/08/66 2.42 2,000,000.00 2,040,979.70 0.59

บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) 25/05/67 1.12 12,000,000.00 12,000,089.88 3.48

บริษัท บีซพีจี ีจาํกัด (มหาชน) 15/09/67 1.64 7,000,000.00 6,975,339.07 2.02

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) 29/01/67 5,000,000.00 4,882,927.10 1.42

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) 19/08/67 1.01 20,000,000.00 19,893,355.80 5.78

บริษัท ดเีอด ีเอสพวีี จาํกัด 29/11/68 6.05 1,000,000.00 1,159,137.22 0.34

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอร ย่ี จํากัด (มหาชน) 29/09/67 2.82 4,000,000.00 4,202,595.64 1.22

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 20/05/67 1.77 3,000,000.00 3,015,016.23 0.87

บริษัท แลนดแอนดเฮาส  จํากัด (มหาชน) 26/04/65 2.62 10,000,000.00 10,097,921.60 2.93

บริษัท น�าตาลมิตรผล จาํกัด 11/09/65 3.59 200,000.00 204,204.83 0.06

บริษัท น�าตาลมิตรผล จาํกัด 28/06/68 5.00 15,000,000.00 16,657,490.25 4.84

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 06/08/74 2.37 1,000,000.00 985,259.54 0.29

บริษัท ควอลิต้ีเฮาส  จํากัด (มหาชน) 03/03/67 2.50 5,000,000.00 5,115,843.80 1.48

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 30/08/67 2.97 21,300,000.00 22,326,670.65 6.48

บริษัท เงินติดลอ จํากัด (มหาชน) 19/08/65 0.97 4,000,000.00 3,996,356.24 1.16

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 23/03/70 5.05 8,000,000.00 9,105,803.04 2.64

บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 21/10/64 0.75 20,000,000.00 19,999,938.77 5.81

รวมหุ นกู 276,261,5 48.33 80.20

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 343,103,934.37 บาท) 344,464,85 2.01 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
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กองทุนเปดที เอ็มบี ธนไพบูลย  เพ่ือการเล้ียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 กันยายน 25 63

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท)  (บาท) 

พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20D03A 03/12/63 5,000,000.00 4,995,947.12 1.94

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20N12A 12/11/63 3,000,000.00 2,998,363.10 1.17

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20N26A 26/11/63 3,000,000.00 2,997,793.50 1.17

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20O01B 01/10/63 2,000,000.00 2,000,000.00 0.78

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20O15A 15/10/63 3,000,000.00 2,999,470.78 1.17

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20O29A 29/10/63 5,000,000.00 4,998,130.84 1.94

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21104A 04/01/64 3,000,000.00 2,996,334.62 1.16

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21121A 21/01/64 10,000,000.00 9,984,833.99 3.88

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21128A 28/01/64 3,000,000.00 2,995,312.54 1.16

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21218A 18/02/64 9,000,000.00 8,983,804.54 3.49

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21225A 25/02/64 7,000,000.00 6,986,058.06 2.72

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21311A 11/03/64 8,000,000.00 7,982,394.99 3.10

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21325A 25/03/64 10,000,000.00 9,976,561.91 3.88

รวมพันธ บัตร 70,895 ,005 .99 27.5 6

หุ นกู

บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด 19/06/65 2.26 5,000,000.00 5,073,367.55 1.97

บริษัท แอดวานซ ไวร เลส เน็ทเวอรค จํากัด 11/04/67 4.94 2,000,000.00 2,239,028.46 0.87

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 27/01/64 2.87 2,000,000.00 2,007,590.78 0.78

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 19/08/64 4.87 10,000,000.00 10,266,617.14 3.99

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 13/05/66 3.98 1,500,000.00 1,553,468.89 0.60

บริษัท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 20/01/69 3.87 12,000,000.00 12,441,936.21 4.84

บริษัท ไมเนอร  อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 09/08/65 4.75 3,000,000.00 3,094,364.34 1.20

บริษัท ไมเนอร  อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 27/09/67 2.91 3,000,000.00 2,962,683.30 1.15

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 22/03/64 3.00 18,000,000.00 18,155,672.46 7.06

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 19/03/65 3.20 3,000,000.00 3,071,713.17 1.20

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 22/03/68 3.15 2,000,000.00 2,004,543.20 0.78

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
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กองทุนเปดที เอ็มบี ธนไพบูลย  เพ่ือการเล้ียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ )

ณ วันที่  30 กันยายน 25 63

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท)  (บาท) 

บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 18/01/64 3.00 10,000,000.00 10,013,591.60 3.89

บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 10/11/65 4.11 8,500,000.00 8,546,250.37 3.32

บริษัท เบอร ล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 07/09/64 2.69 1,000,000.00 1,009,018.98 0.39

บริษัท เบอร ล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 07/09/69 3.80 12,500,000.00 12,933,250.12 5.03

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 09/02/67 3.44 2,000,000.00 2,092,669.14 0.82

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด) จาํกัด (มหาชน) 19/08/66 2.42 2,000,000.00 1,971,259.70 0.77

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 08/09/64 2.53 10,000,000.00 10,035,536.00 3.90

บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) 11/08/64 2.45 5,000,000.00 5,017,985.25 1.95

บริษัท ดเีอด ีเอสพวีี จาํกัด 29/11/68 6.05 1,000,000.00 1,188,232.55 0.46

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอร ย่ี จํากัด (มหาชน) 29/09/64 2.21 8,000,000.00 8,055,813.68 3.13

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอร ย่ี จํากัด (มหาชน) 29/09/67 2.82 4,000,000.00 4,119,386.96 1.60

บริษัท แลนดแอนดเฮาส  จํากัด (มหาชน) 26/04/65 2.62 10,000,000.00 10,167,352.10 3.95

บริษัท น�าตาลมิตรผล จาํกัด 11/09/65 3.59 200,000.00 204,548.03 0.08

บริษัท น�าตาลมิตรผล จาํกัด 28/06/68 5.00 15,000,000.00 16,616,666.55 6.46

บริษัท ภัทรลิสซิง่ จากัด (มหาชน) 24/02/64 2.63 21,400,000.00 21,374,481.79 8.31

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 15/11/63 4.75 100,000.00 100,438.65 0.04

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 15/11/63 5.03 10,000,000.00 10,036,174.10 3.90

รวมหุ นกู 186,35 3,641.07 72.44

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 25 7,721,360.74 บาท) 25 7,248,647.06 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีธนไพบลูย เพือ่การเลีย้งชพี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทีเอ็มบี ธนไพบูลย เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000 
ลานบาท (แบงเปน 100 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
(“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแล
ผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารแหงหนี้ โดยกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
ทั้งนี้กองทุนอาจจะทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทาง
บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนว
ปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในป
กอน ซึ่งเดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรบั
กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 
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- กองทุนใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกําหนดภายใน 90 
วัน นับตั้งแตวันที่ลงทุนและไมมีเงื่อนไขการตออายุเมื่อมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไมแตกตางจาก
ราคาทุนตัดจําหนายอยางเปนสาระสําคัญ 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

สวนเกินและสวนตํ่ามูลคาของตราสารหนี้ตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งยอดที่ตัดจําหนายนี้แสดงเปน
รายการปรับปรุงกับรายไดดอกเบี้ย 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 520,981,610.06 428,361,767.25 

ขายเงินลงทุน 434,399,913.74 418,300,546.45 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มี
ดังตอไปนี้ 
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 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 1,008,806.96  905,700.90 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 336,268.97  301,900.31 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

(เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน))   

- ในฐานะผูคาหลักทรัพย   

ซื้อเงินลงทุน 39,964,865.55  73,687,674.19 ราคาตลาด 

(เดิม ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน))   

- ในฐานะผูคาหลักทรัพย   

ซื้อเงินลงทุน 29,970,824.95  25,953,960.91 ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน -  30,951,731.36 ราคาตลาด 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 91,127.04  69,393.42 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 30,375.71  23,131.15 

6. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดย
รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใช
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่
เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคา
ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่
เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 
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ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ
แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

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

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 
(ขอมูลระดับที่ 3) 

 บาท 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารหนี้ -  344,464,852.01  -  344,464,852.01 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารหนี้ -  257,248,647.06  -  257,248,647.06 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มี
การอางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุน
จากขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื ่องมือทางการเงินเหลานี ้ประกอบดวย ตราสารหนี้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่อยูในกลุมระดับลงทุน 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 

มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวย 

มูลคายุติธรรม - 

 

276,658,136.78 

 

67,806,715.23  344,464,852.01 

เงินฝากธนาคาร 2,145,162.28  -  -  2,145,162.28 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  1,639,531.07  1,639,531.07 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  2,122,428.84  2,122,428.84 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน - 

 

- 

 

1,669,602.78 

 

1,669,602.78 

คาใชจายคางจาย -  -  126,953.38  126,953.38 

หนี้สินอื่น -  -  7,370.53  7,370.53 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 

มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวย 

มูลคายุติธรรม - 

 

186,353,641.07 

 

70,895,005.99  257,248,647.06 

เงินฝากธนาคาร 12,943,696.61  -  -  12,943,696.61 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  1,153,543.01  1,153,543.01 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  657,856.21  657,856.21 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  -  1,973,788.00  1,973,788.00 

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน - 

 

- 

 

5,243,858.34 

 

5,243,858.34 

คาใชจายคางจาย -  -  96,675.26  96,675.26 

หนี้สินอื่น -  -  4,238.69  4,238.69 
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ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ
ทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไมมีสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบ
ทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตรา
สารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ได 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีธนไพบลูย เพือ่การเลีย้งชพี 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 กนัยายน  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  68,234,159.83 19.57% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน  10,043,759.90 2.88% 
 เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 

 (ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 267,687,259.67 76.79% 
 (ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 2,146,611.44 0.62% 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีธนไพบลูย เพือ่การเลีย้งชพี 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 กนัยายน  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 พันธบัตร 
 อายุคงเหลือนอยกวาหนึ่งป 63,000,000 62,923,788.13 18.05% 
 อายุคงเหลือมากกวาหนึ่งป 5,000,000 5,310,371.70 1.52% 
 รวมพันธบัตร 68,234,159.83 19.57% 
 หุนกู 
 Rating A+ 51,200,000 55,194,909.99 15.83% 
 Rating A- 27,000,000 27,238,628.58 7.81% 
 Rating AA 27,000,000 26,913,615.30 7.72% 
 Rating A+(tha) 25,300,000 26,585,346.16 7.63% 
 Rating AA(tha) 25,000,000 25,302,501.94 7.26% 
 Rating BBB+ 23,500,000 23,942,611.23 6.87% 
 Rating A-(tha) 23,000,000 23,613,038.07 6.77% 
 Rating A 21,800,000 22,407,382.99 6.43% 
 Rating AA+ 12,000,000 12,047,590.20 3.46% 
 Rating - 11,000,000 10,981,298.57 3.15% 
 Rating AA-(tha) 8,000,000 9,114,657.84 2.61% 
 Rating AA+(tha) 2,000,000 2,192,176.02 0.63% 
 Rating AAA(tha) 2,000,000 2,153,502.78 0.62% 
 รวมหุนกู 267,687,259.67 76.79% 
 หุนกูธนาคาร 
 Rating AA(tha) 10,000,000 10,043,759.90 2.88% 
 รวมหุนกูธนาคาร 10,043,759.90 2.88% 
 เงินฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 2,146,611.44 0.62% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 2,146,611.44 0.62% 
 ทรัพยสินอื่น 2,260,183.36 0.65% 
 หนี้สินอื่น -1,803,926.69 -0.51% 
 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 348,568,047.51 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 32,213,764.4892 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 10.8204 
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 กองทนุเปดทเีอม็บ ีธนไพบลูย เพือ่การเลีย้งชพี 
 รายละเอยีดและอนัดบัความนาเชือ่ถอืของตราสาร 
 ณ วนัที ่ 30 กนัยายน  2564 
 ประเภทหลกัทรพัย ชือ่ผูออก ชือ่หลกัทรพัย ผูรบัรอง / วนัครบ อนัดบั มลูคาหนาตัว๋ มลูคาตาม 
 อาวลั กาํหนด ความนาเชือ่ถอื ราคาตลาด 
 1 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21D09A  9 ธ.ค. 64 GOV 10,000,000 9,991,311.66 
 2 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21D23A  23 ธ.ค. 64 GOV 10,000,000 9,988,813.21 
 3 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21D30A  30 ธ.ค. 64 GOV 15,000,000 14,981,529.62 
 4 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21O07A  7 ต.ค. 64 GOV 3,000,000 2,999,807.68 
 5 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22106A  6 ม.ค. 65 GOV 20,000,000 19,974,785.25 
 6 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22407A  7 เม.ย. 65 GOV 5,000,000 4,987,540.71 
 7 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง LB26DA  17 ธ.ค. 69 GOV 5,000,000 5,310,371.70 
 8 . หุนกู บมจ.เอพี (ไทยแลนด) AP238A  19 ส.ค. 66 A- 2,000,000 2,046,681.62 
 9 . หุนกู บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด AWN244A  11 เม.ย. 67 AA+(th 2,000,000 2,192,176.02 
 10 . หุนกู บมจ. อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส AYCAL245  25 พ.ค. 67 AA+ 12,000,000 12,047,590.20 
 11 . หุนกู บมจ. บีซีพีจี BCPG249A  15 ก.ย. 67 - 7,000,000 6,980,371.37 
 12 . หุนกู บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ BEM245A  9 พ.ค. 67 A 4,800,000 5,051,591.47 
 13 . หุนกู บมจ. เบอรลี่ ยคุเกอร BJC269A  7 ก.ย. 69 A+ 12,500,000 13,469,982.13 

 14 . หุนกู บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ BTSG23NA  6 พ.ย. 66 A-(tha) 20,000,000 20,578,527.60 

 15 . หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส BTSG265A  24 พ.ค. 69 A 5,000,000 5,314,214.10 

 16 . หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF235A  13 พ.ค. 66 A+ 1,500,000 1,591,093.64 

 17 . หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) CPFTH261  20 ม.ค. 69 A+ 12,000,000 12,865,204.92 

 18 . หุนกู บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN241A  29 ม.ค. 67 AA 5,000,000 4,882,927.10 

 19. หุนกู บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN248A  19 ส.ค. 67 AA 20,000,000 19,917,153.00 

 20 . หุนกู บจ. ดีเอดี เอสพีว ี DAD25NC  29 พ.ย. 68 AAA(tha) 1,000,000 1,164,607.08 

 21 . หุนกู บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ GPSC249A  29 ก.ย. 67 A+(tha) 4,000,000 4,203,213.72 
 
 



31 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ธนไพบลูย์ เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 
 ประเภทหลกัทรพัย ชือ่ผูออก ชือ่หลกัทรพัย ผูรบัรอง / วนัครบ อนัดบั มลูคาหนาตัว๋ มลูคาตาม 
 อาวลั กาํหนด ความนาเชือ่ถอื ราคาตลาด 

 22 . หุนกู บมจ. ไออารพีซี IRPC245A  20 พ.ค. 67 A-(tha) 3,000,000 3,034,510.47 

 23 . หุนกู บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน KKP237A  23 ก.ค. 66 A 6,000,000 6,024,986.40 

 24 . หุนกู บมจ. แลนดแอนดเฮาส LH224A  26 เม.ย. 65 A+ 10,000,000 10,211,335.30 

 25 . หุนกู บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล MINT228A  9 ส.ค. 65 A 3,000,000 3,064,652.43 

 26 . หุนกู บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล MINT249A  27 ก.ย. 67 A 3,000,000 2,951,938.59 

 27 . หุนกู บจ. น�าตาลมิตรผล MPSC229A  11 ก.ย. 65 A+ 200,000 204,598.25 

 28 . หุนกู บจ. น�าตาลมิตรผล MPSC256A  28 มิ.ย. 68 A+ 15,000,000 16,852,695.75 

 29 . หุนกู บมจ. ปตท. PTTC318A  6 ส.ค. 74 AAA(tha) 1,000,000 988,895.70 

 30 . หุนกู บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม PTTEPT226A  19 มิ.ย. 65 BBB+ 5,000,000 5,086,222.15 
 31 . หุนกู บมจ. ควอลิตี้ เฮาส QH243A  3 มี.ค. 67 A- 5,000,000 5,125,432.85 

 32 . หุนกู บมจ. ปูนซีเมนตไทย SCC248A  30 ส.ค. 67 A+(tha) 21,300,000 22,382,132.44 

 33 . หุนกู บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง SPI242A  9 ก.พ. 67 AA 2,000,000 2,113,535.20 
 34. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV223A  19 มี.ค. 65 AA(tha) 3,000,000 3,033,954.96 

 35 . หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV244A  20 เม.ย. 67 AA(tha) 10,000,000 9,989,853.60 

 36 . หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV253A  22 มี.ค. 68 AA(tha) 2,000,000 2,061,147.58 

 37 . หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV256A  11 มิ.ย. 68 AA(tha) 10,000,000 10,217,545.80 

 38 . หุนกู บจ. เงินติดลอ TIDLOR228A  19 ส.ค. 65 - 4,000,000 4,000,927.20 
 39 . หุนกู บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป TISCOG21  21 ต.ค. 64 A- 20,000,000 20,066,514.11 

 40 . หุนกู บมจ. ไทยออยล TOP273A  23 มี.ค. 70 AA-(tha) 8,000,000 9,114,657.84 

 41 . หุนกู บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น TRUE22NA  10 พ.ย. 65 BBB+ 8,500,000 8,709,674.18 

 42 . หุนกู บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น TRUE232B  17 ก.พ. 66 BBB+ 10,000,000 10,146,714.90 

 43 . หุนกูธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK271A  14 ม.ค. 70 AA(tha) 10,000,000 10,043,759.90 

 44 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK AA(tha) 2,146,611.44 
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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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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปด ทเีอม็บ ีธนไพบลูย เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบป 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  ต.ค.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  ต.ค.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564  ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 1,008.81 0.3208 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 100.88 0.0321 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 336.27 0.1069 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 1,445.96 0.4598 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  
 เทากับ 314,465,618.64 บาท 

 
อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 138.18% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปด ทเีอม็บ ีธนไพบลูย เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารธนชาต 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 กนัยายน 2564 

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 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

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

10 BNP Paribas SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

11 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 China Construction Bank Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 CIMB Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Commerzbank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Commonwealth Bank of Australia ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 Credit Agricole Corporate & Investment ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Credit Suisse Hong Kong Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 Daiwa Securities Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Deutsche Bank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 
Frankfurt Am Main ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 Export Import Bank of Thailand ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Goldman Sachs Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

26 Government Housing Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

27 Government Savings Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

28 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

29 HSBC Bank PLC ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

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 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 

 



38 กองทนุเปิดทีเอ็มบี ธนไพบลูย์ เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

42 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

43 Mizuho Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

44 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

45 Nomura Singapore Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

46 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

47 Siam Commercial Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

48 SMBC Nikko Securities Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

49 Societe Generale Corporate & Investment Banking ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

50 Societe Generale SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

51 Standard Chartered Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

52 Standard Chartered Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

53 Thanachart Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

54 TISCO Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

55 TMB Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

56 Toronto-Dominion Bank/The ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

57 Trinity Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

58 UBS AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

59 United Overseas Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


