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1 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดเีพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี  15 มีนาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทยธนบดีเพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

สําหรับสภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณเงินเฟอท่ีปรับสูงข้ึนกดดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟอท่ีเรงตัว
ข้ึนมาต้ังแตชวงปลายป 2564 จนถึงปจจุบัน จากปญหาเร่ือง Global Supply Chain และระดับราคาสินคาโภคภัณฑ เชน นํ้ามัน 
ท่ีอยูในระดับสูงจะยังเปนปจจัยกดดันตอการฟนตัวของเศรษฐกิจตอเน่ือง อยางไรก็ดี สถานการณการระบาดของโอมิครอนท่ีมี
แนวโนมคลี่คลายในหลายประเทศ เชน สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรท่ีตัวเลขผูติดเชื้อรายวันไดบงชี้วาการระบาดระลอกน้ีได
ผานจุดสูงสุดมาแลว รวมถึงอาการของโรคท่ีไมรุนแรงประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนท่ีอยูในระดับสูง สงผลใหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมถูกกระทบคอนขางจํากัด บงชี้วาปญหาดาน supply chain ตาง ๆ จะเร่ิมคลี่คลายไดตอเน่ือง ขณะท่ี
ประเด็นเร่ืองราคาสินคาโภคภัณฑท่ีอยูในระดับสูง จะยังเปนปจจัยกดดันระดับราคาสินคาไปอีกระยะ เน่ืองจากมีประเด็นความ
เสี่ยงเร่ืองยความตึงเครียดระหวางรัสเซียกับยูเครนเพ่ิมเขามา ซึ่งหากปญหาดังกลาวลุกลามจนเกิดเปนสงครามหรือมีความ
ยืดเยื้อบานปลายท่ีอาจกระทบตออุปทานนํ้ามันและสินคาโภคภัณฑอ่ืน ๆ ใหราคายังอยูในระดับสูงข้ึนไดตอเน่ือง นอกจากน้ี เงิน
เฟอท่ีอยูในระดับสูงในหลายประเทศมีสาเหตุจากความตองการสินคาสูงข้ึนตามกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีฟนตัวและนโยบายการเงินท่ี
ผอนคลาย จึงทําใหธนาคารกลางหลัก ๆ ของโลกหลายแหงมีแนวโนมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือควบคุมเงินเฟอเรงตัวสูงข้ึนจน
เกินอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางแตละประเทศ เชน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีไดสงสัญญาณการคุมเขมนโยบาย
การเงิน ท้ังการปรับลดวงเงิน QE ในอัตราท่ีเร็วกวาเดิม จํานวนคร้ังการข้ึนดอกเบ้ียและการซื้อคืนพันธบัตรท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน
ปน้ี 

สําหรับเศรษฐกิจไทย ไทยยังไมมีแนวโนมท่ีจะปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบาย แตเงินเฟอท่ีสูงข้ึนมีความเสี่ยงตอภาคเศรษฐกิจ 
ขณะท่ีระดับราคาสินคามีแนวโนมสูงข้ึนตอเน่ืองเชนกัน สะทอนผานอัตราเงินเฟอในเดือนมกราคม 2565 ท่ีอยูท่ี 3.23% โดยมี
สาเหตุหลักมาจากราคาพลังงาน และฝงราคาอาหารสด ท่ีมีนํ้าหนักถึง 20.7% ในการคํานวณอัตราเงินเฟอและเปนสินคาจําเปน
ท่ีประชาชนตองบริโภคในชีวิตประจําวัน จะสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู การจับจายใหสอยท่ีเดิมมีความเปราะบางจาก
ตลาดแรงงานท่ียังไมฟนตัวและรายไดท่ีลดลงอยูแลว สถานการณดังกลาวจึงเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญของเศรษฐกิจไทย ขณะท่ีการ
ระบาดโอมิครอนคอนชางทรงตัว จํานวนผูติดเชื้อรายวันตํ่ากวาฉากทัศนท่ีกระทรวงสาธารณสุขเคยประเมินไว ทําใหยังไม
จําเปนตองมีมาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดจนกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แตในฝงของภาคการทองเท่ียวท่ีมีการ
ระงับ Test & Go ไปในชวงปลายเดือนธันวาคม 2564 โดยระบบดังกลาวจะสามารถกลับมาใชไดอีกคร้ังในเดือนกุมภาพันธ 
2565 ภายใตเง่ือนไขท่ีเพ่ิมข้ึน เชนจํานวนคร้ังในการตรวจ RT-PCR และการออกคาใชจายในการตรวจ 

 สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีระดับ 0.50% โดยตลาดมองวาธนาคารแหง
ประเทศไทยจะยังคงดอกเบ้ียไวในระดับตํ่าท่ี 0.5% แตในกรณีท่ีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนมากจนทําใหเศรษฐกิจไทยติดลบอยางมีนัยยะ 
การปรับลดดอกเบ้ียเพ่ิมอีก 1 คร้ังจะมีความเปนไปไดเพ่ิมสูงข้ึน 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทยธนบดีเพ่ือการเลี้ยงชีพ ยังคงเนนถือตราสารตลาดเงินและตราสารหน้ีจน
ครบอายุ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยท่ีมีอายุใกลเคียงกับ
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพ่ือลดความเสี่ยงในดานความสามารถในการชําระหน้ี (Credit Risk) และความเสี่ยงทางดาน
ตลาด (Market Risk) 



 

2 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดเีพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



 

3 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดเีพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 
กองทนุเปดทหารไทยธนบดเีพือ่การเลีย้งชพี 

ภาวะเศรษฐกิจ 

สําหรับสภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณเงินเฟอท่ีปรับสูงข้ึนกดดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟอท่ีเรงตัว
ข้ึนมาต้ังแตชวงปลายป 2564 จนถึงปจจุบัน จากปญหาเร่ือง Global Supply Chain และระดับราคาสินคาโภคภัณฑ เชน นํ้ามัน 
ท่ีอยูในระดับสูงจะยังเปนปจจัยกดดันตอการฟนตัวของเศรษฐกิจตอเน่ือง อยางไรก็ดี สถานการณการระบาดของโอมิครอนท่ีมี
แนวโนมคลี่คลายในหลายประเทศ เชน สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรท่ีตัวเลขผูติดเชื้อรายวันไดบงชี้วาการระบาดระลอกน้ีได
ผานจุดสูงสุดมาแลว รวมถึงอาการของโรคท่ีไมรุนแรงประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนท่ีอยูในระดับสูง สงผลใหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมถูกกระทบคอนขางจํากัด บงชี้วาปญหาดาน supply chain ตาง ๆ จะเร่ิมคลี่คลายไดตอเน่ือง ขณะท่ี
ประเด็นเร่ืองราคาสินคาโภคภัณฑท่ีอยูในระดับสูง จะยังเปนปจจัยกดดันระดับราคาสินคาไปอีกระยะ เน่ืองจากมีประเด็นความ
เสี่ยงเร่ืองยความตึงเครียดระหวางรัสเซียกับยูเครนเพ่ิมเขามา ซึ่งหากปญหาดังกลาวลุกลามจนเกิดเปนสงครามหรือมีความ
ยืดเยื้อบานปลายท่ีอาจกระทบตออุปทานนํ้ามันและสินคาโภคภัณฑอ่ืน ๆ ใหราคายังอยูในระดับสูงข้ึนไดตอเน่ือง นอกจากน้ี เงิน
เฟอท่ีอยูในระดับสูงในหลายประเทศมีสาเหตุจากความตองการสินคาสูงข้ึนตามกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีฟนตัวและนโยบายการเงินท่ี
ผอนคลาย จึงทําใหธนาคารกลางหลัก ๆ ของโลกหลายแหงมีแนวโนมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือควบคุมเงินเฟอเรงตัวสูงข้ึนจน
เกินอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางแตละประเทศ เชน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีไดสงสัญญาณการคุมเขมนโยบาย
การเงิน ท้ังการปรับลดวงเงิน QE ในอัตราท่ีเร็วกวาเดิม จํานวนคร้ังการข้ึนดอกเบ้ียและการซื้อคืนพันธบัตรท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน
ปน้ี 

สําหรับเศรษฐกิจไทย ไทยยังไมมีแนวโนมท่ีจะปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายแตเงินเฟอท่ีสูงข้ึนมีความเสี่ยงตอภาคเศรษฐกิจ 
ขณะท่ีระดับราคาสินคามีแนวโนมสูงข้ึนตอเน่ืองเชนกัน สะทอนผานอัตราเงินเฟอในเดือนมกราคม 2565 ท่ีอยูท่ี 3.23% โดยมี
สาเหตุหลักมาจากราคาพลังงาน และฝงราคาอาหารสด ท่ีมีนํ้าหนักถึง 20.7% ในการคํานวณอัตราเงินเฟอและเปนสินคาจําเปน
ท่ีประชาชนตองบริโภคในชีวิตประจําวัน จะสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู การจับจายใหสอยท่ีเดิมมีความเปราะบางจาก
ตลาดแรงงานท่ียังไมฟนตัวและรายไดท่ีลดลงอยูแลว สถานการณดังกลาวจึงเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญของเศรษฐกิจไทย ขณะท่ีการ
ระบาดโอมิครอนคอนชางทรงตัว จํานวนผูติดเชื้อรายวันตํ่ากวาฉากทัศนท่ีกระทรวงสาธารณสุขเคยประเมินไว ทําใหยังไม
จําเปนตองมีมาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดจนกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แตในฝงของภาคการทองเท่ียวท่ีมีการ
ระงับ Test & Go ไปในชวงปลายเดือนธันวาคม 2564 โดยระบบดังกลาวจะสามารถกลับมาใชไดอีกคร้ังในเดือน กุมภาพันธ 
2565 ภายใตเง่ือนไขท่ีเพ่ิมข้ึน เชนจํานวนคร้ังในการตรวจ RT-PCR และการออกคาใชจายในการตรวจ 

 สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีระดับ 0.50% โดยตลาดมองวาธนาคารแหง
ประเทศไทยจะยังคงดอกเบ้ียไวในระดับตํ่าท่ี 0.5% แตในกรณีท่ีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนมากจนทําใหเศรษฐกิจไทยติดลบอยางมีนัยยะ 
การปรับลดดอกเบ้ียเพ่ิมอีก 1 คร้ังจะมีความเปนไปไดเพ่ิมสูงข้ึน 

 

ตลาดตราสารหน้ี 

ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น อายุตํ่ากวา 1 ป ทรงตัวอยูท่ี 0.5% เทากับอัตราดอกเบ้ียนโยบาย ในขณะท่ีพันธบัตร
อายุ 5-8 ป ปรับตัวข้ึนเล็กนอย 5-7 bps สวนพันธบัตรอายุ 10 ป ทรงตัวท่ีราว 1.9% ในชวงเดือนท่ีผานมา จากแนวโนมเงิน
เฟอท่ีเรงตัวแรงกวาคาดของสหรัฐฯ รวมถึงแนวโนมในการปรับข้ึนดอกเบ้ียใหเร็วข้ึนจากท่ีตลาดคาด สงผลใหผลตอบแทน
พันธบัตรของไทยปรับตัวข้ึนไปอยูในกรอบ 2.0-2.4% 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  
1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 

จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนบดีเพ่ือการเลี้ยงชีพ ท่ีเนนลงทุนในตราสารหน้ีอายุประมาณ 3 
เดือน ทําใหตราสารหน้ีสวนใหญไมไดรับผลกระทบจากการตีราคาตามมูลคาตลาด (Mark-to-Market) อยางไรก็ตามยังมีตรา
สารหน้ีบางตัวท่ีตองตีราคาตามราคาตลาด จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนเล็กนอยในบางวัน 
นอกจากน้ันทางกองทุนไดปรับเพ่ิมสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูงเพ่ือรองรับการไถถอนหนวยลงทุน เพ่ือใหเหมาะสมกับกองทุน
เปดท่ีใหผูลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวัน รวมท้ังใหเหมาะสมกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

กองทุนมีเงินฝากธนาคารลดลงจากรอบบัญชีกอนหนา 68,504,315.38 บาท รวมท้ังมีรายไดสุทธิจากการลงทุนเปน
จํานวน 3,792,938.36 บาท  กลุมการลงทุนท่ีลงทุนสูงคือพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ทําใหรายไดของกองทุนสมํ่าเสมอ
ตลอดมา 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศนูย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนีห้รือลกูหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทยธนบด ีเพือ่การเลีย้งชพี 

 

วตัถปุระสงคของกองทนุ 

เพ่ือสงเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน และใหความม่ันคงในการดํารง
เงินตน สรางผลตอบแทนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางสมํ่าเสมอ มีสภาพคลองสูง 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารหน้ี 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

-กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund)  

ประเภทของกองทนุรวมตลาดเงนิ : ในประเทศ 

-กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชีว้ัด (active management) 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส ั นของสมาคมตลาดตราสารหนี  ไทย ( TBMA Short-term 
Government Bond Total Return Index) (50%) 
 2. ดัชนีตราสารหนี  ภาคเอกชนระยะสั้นท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูในระดับ A-ข้ึนไป ของสมาคมตลาด
ตราสารหนี  ไทย (TBMA Commercial Paper A- Up Index) (50%) 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

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

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
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รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  

จะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีภาคสถาบันการเงิน และตราสารหน้ีภาคเอกชนชั้นดี ในประเทศ กองทุนจะเนน
ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไดรับการจัดอันดับ และ/หรือผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคาประกัน มีอันดับความ
นาเชื่อถือระยะสั้นอันดับแรก ในระดับ National Scale และ/หรือ มีอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นสองอันดับแรกในระดับ 
International Scale และในกรณีท่ีไมมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น (หรือ
สวนของตราสารหน้ีระยะยาวท่ีอายุไมเกิน 397 วัน) ท่ีไดรับการจัดอันดับ และ/หรือผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือ
ผูคาประกัน มีอันดับความนาเชื่อถือระยะยาวสามอันดับแรก ท้ังน้ี กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ี ธุรกรรมทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากท่ีมีกาหนดการชาระคืนเม่ือทวงถาม หรือมีอายุสัญญา หรือจะครบกําหนดชําระคืนไมเกิน 397 วัน นับแตวันท่ีลงทุน หรือ
เขาทาสัญญา ภายใตหลักเกณฑท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

กองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

นอกจากน้ี กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง (Hedging) ดาน
ราคาตราสาร และ/หรืออัตราดอกเบ้ีย เทาน้ัน แตจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 
(Structured Notes) 

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

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

 

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 
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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 ธ.ค. 

64 
30 ธ.ค. 

63 
30 ธ.ค. 

62 
28 ธ.ค. 

61 
29 ธ.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 13.049 13.026 12.8926 12.8059 12.7208 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 13.0615 13.049 13.026 12.8926 12.8059 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป +0.10% +0.18% +1.03% +0.68% +0.67% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป +1.45% +1.26% +1.14% +0.93% +0.94% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 3,891 3,257 3,203 3,172 3,419 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 4,190 3,891 3,257 3,203 3,172 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 3,950 3,806 3,246 3,063 3,274 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +294 +628 +21 +10 -269 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.14% 0.26% 0.17% 0.19% 0.17% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทยธนบดเีพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564   

 

ยอนหลัง 
 3 เดือน 

ยอนหลัง 
 6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ยอนหลัง  
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ย. 64) (30 มิ.ย. 64) (30 ธ.ค. 63) (28 ธ.ค. 61) (14 พ.ย. 46) 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดีเพ่ือการเลี้ยงชีพ +0.06% +0.08% +0.10% +0.43% +1.48% 

เกณฑมาตรฐาน ** +0.35% +0.73% +1.45% +1.83% +1.50% 
***เกณฑมาตรฐาน ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government 
Bond Total Return Index) 50% และดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะส้ันท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสารอยูในระดับ A-ขึ้นไป 
ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Commercial Paper A- Up Index) 50% 

 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ
การเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลี้ยงชีพ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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 ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกัน
วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยู
ไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช
งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

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

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  

 

 



 

13 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีเพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 
ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 13 มกราคม 2565 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

14 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีเพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 6

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4, 5 4,167,874,165.97 3,956,225,513.45 

เงินฝากธนาคาร 62,415,765.85 130,920,081.23 

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 2,856,770.60 3,993,992.86 

จากการขายหนวยลงทุน 7,129,950.53 4,819,615.55 

รวมสินทรัพย 4,240,276,652.95 4,095,959,203.09 

หน้ีสิน 6

เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 49,989,762.50 202,814,000.00 

คาใชจายคางจาย 5 673,688.23 1,743,432.73 

หน้ีสินอื่น 62,061.70 112,477.08 

รวมหน้ีสิน 50,725,512.43 204,669,909.81 

สินทรัพยสุทธิ 4,189,551,140.52 3,891,289,293.28 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 3,207,515,753.45 2,982,032,977.50 

กําไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 479,432,417.99 410,490,457.28 

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 502,602,969.08 498,765,858.50 

สินทรัพยสุทธิ 4,189,551,140.52 3,891,289,293.28 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 13.0616 13.0491 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 320,751,575.2942 298,203,297.6994

บาท



 

15 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีเพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี เพื่อการ เลี้ยงชีพ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 5 17,802,141.15 29,337,907.13 

รวมรายได 17,802,141.15 29,337,907.13

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 9,284,893.76 18,818,905.41 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,267,979.33 1,221,704.53 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 3,456,329.70 3,330,191.56 

คาใชจายอ่ืน - 320.00 

รวมคาใชจาย 14,009,202.79 23,371,121.50

รายไดสุทธิ 3,792,938.36 5,966,785.63

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (41,647.60) 196,818.15

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 85,819.82 (169,959.58)

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน 44,172.22 26,858.57

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 3,837,110.58 5,993,644.20

บาท



 

16 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีเพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี เพื่อการ เลี้ยงชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 25 64

2564 2563

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 3,837,110.58 5,993,644.20

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 2,800,784,312.95 3,018,147,323.75

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (2,506,359,576.29) (2,389,692,116.07)

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 298,261,847.24 634,448,851.88

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 3,891,289,293.28 3,256,840,441.40

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 4,189,551,140.52 3,891,289,293.28

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 298,203,297.6994 250,021,338.6230

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 214,579,662.7787 231,330,821.7297

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (192,031,385.1839) (183,148,862.6533)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 320,751,575.2942 298,203,297.6994

บาท

หนวย



 

17 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีเพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 64

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบ้ีย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%)  (บาท)  (บาท) 

เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห 28/09/65 0.70 90,000,000.00 90,000,000.00 2.16

ธนาคารอาคารสงเคราะห 14/12/65 0.70 20,000,000.00 20,000,000.00 0.48

ธนาคารอาคารสงเคราะห 14/10/65 0.70 90,000,000.00 90,000,000.00 2.16

ธนาคารอาคารสงเคราะห 28/10/65 0.70 90,000,000.00 90,000,000.00 2.16

รวมเงินฝากประจํา 290,000,000.00 6.96

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส  จํากัด (มหาชน) 04/02/65 270,000,000.00 269,748,727.21 6.47

รวมตั๋วแลกเงิน 269,748,727.21 6.47

พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22106B 06/01/65 5,000,000.00 4,999,767.13 0.12

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22113A 13/01/65 180,000,000.00 179,971,480.68 4.32

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22120A 20/01/65 50,000,000.00 49,987,640.04 1.20

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22127A 27/01/65 185,000,000.00 184,944,675.72 4.44

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22203A 03/02/65 25,000,000.00 24,989,155.39 0.60

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22203B 03/02/65 200,000,000.00 199,912,339.81 4.80

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22210A 10/02/65 191,000,000.00 190,903,804.57 4.58

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22217A 17/02/65 196,000,000.00 195,883,972.29 4.70

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22224A 24/02/65 320,000,000.00 319,782,372.76 7.67

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22303B 03/03/65 184,000,000.00 183,854,050.11 4.41

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22310A 10/03/65 400,000,000.00 399,657,499.00 9.59

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22317A 17/03/65 470,000,000.00 469,569,401.32 11.27

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22324A 24/03/65 548,000,000.00 547,498,776.12 13.14

ธนาคารแหงประเทศไทย CB22331A 31/03/65 150,000,000.00 149,857,491.68 3.60

รวมพันธบัตร 3,101,812,426.62 74.44

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน



 

18 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีเพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 64

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบ้ีย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%)  (บาท)  (บาท) 

หุนกู

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 04/04/65 2.37 50,000,000.00 50,226,059.00 1.20

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 02/05/65 2.49 90,000,000.00 90,538,383.60 2.17

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 18/07/65 2.20 8,000,000.00 8,058,615.04 0.19

บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด 18/01/65 2.48 85,000,000.00 85,064,710.50 2.04

บริษัท โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 18/02/65 1.75 155,000,000.00 155,220,244.15 3.72

บริษัท โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 27/03/65 1.27 85,000,000.00 85,116,127.00 2.04

บริษัท โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 30/05/65 2.35 14,000,000.00 14,096,444.46 0.34

รวมหุนกู 488,320,5 83.75 11.70

ตั๋วเงินคลัง

งวดท่ี (DM)19/182/64 - TB22202A 02/02/65 18,000,000.00 17,992,428.39 0.43

รวมตั๋วเงินคลัง 17,992,428.39 0.43

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,167,808,092.80 บาท) 4,167,874,165 .97 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
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กองทุนเปดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 63

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%)  (บาท)  (บาท) 

เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห 13/01/64 1.50 130,000,000.00 130,000,000.00 3.29

ธนาคารอาคารสงเคราะห 14/12/64 0.80 20,000,000.00 20,000,000.00 0.51

รวมเงินฝากประจํา 15 0,000,000.00 3.80

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท ซพีีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 14/01/64 115,000,000.00 114,938,306.73 2.91

บริษัท ซพีีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 28/05/64 100,000,000.00 99,465,175.53 2.51

รวมตั๋วแลกเงิน 214,403,482.26 5 .42

พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21104B 04/01/64 450,000,000.00 449,982,154.82 11.37

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21107A 07/01/64 244,000,000.00 243,980,748.92 6.17

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21107C 07/01/64 116,000,000.00 115,990,704.85 2.93

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21114B 14/01/64 40,000,000.00 39,993,020.40 1.01

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21121A 21/01/64 63,000,000.00 62,983,089.47 1.59

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21121B 21/01/64 43,000,000.00 42,988,340.15 1.09

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21204A 04/02/64 15,000,000.00 14,994,831.92 0.38

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21204C 04/02/64 150,000,000.00 149,930,809.98 3.79

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21211A 11/02/64 70,000,000.00 69,986,635.43 1.77

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21211B 11/02/64 200,000,000.00 199,894,466.67 5.05

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21218B 18/02/64 130,000,000.00 129,932,933.25 3.28

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21304A 04/03/64 228,000,000.00 227,882,905.65 5.76

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21304C 04/03/64 500,000,000.00 499,637,632.45 12.63

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21311B 11/03/64 390,000,000.00 389,778,947.28 9.85

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21318B 18/03/64 370,000,000.00 369,822,890.30 9.35

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21325B 25/03/64 180,000,000.00 179,897,729.37 4.55

รวมพันธบัตร 3,187,677,840.91 80.5 7

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
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กองทุนเปดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 63

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%)  (บาท)  (บาท) 

หุนกู

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 22/03/64 3.00 200,000,000.00 201,146,484.00 5.08

บริษัท โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกัด 18/05/64 1.64 162,000,000.00 162,743,537.88 4.11

บริษัท โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกัด 09/06/64 1.90 40,000,000.00 40,254,168.40 1.02

รวมหุนกู 404,144,190.28 10.21

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,95 6,245 ,260.10 บาท) 3,95 6,225 ,5 13.45 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน



 

21 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีเพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทนุเปดทหารไทยธนบด ีเพือ่การเลีย้งชพี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) เปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมมีกําหนด
อายุโครงการ กองทุนไดจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือ
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2546 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 4,000 ลานบาท (แบงเปน 400 ลานหนวยลงทุน 
มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการ
กองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแหงหน้ีท่ีไดรับการจัดอันดับ และ/หรือผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือ ผู
ค้ําประกันที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ที่จะครบกําหนดชําระคืนไมเกิน 397 วัน นับจากวันท่ีลงทุน นอกจากน้ี 
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารท่ีเสนอขายในตางประเทศ หรือตราสารหน้ีอ่ืน ๆ ภายใตหลักเกณฑท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด โดยจะคํานึงถึงความม่ันคงและผลตอบแทนของตราสารเปนสําคัญ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีไมได
กําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ี แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายท่ี
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

- กองทุนใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีซึ่งมีอายุครบกําหนดภายใน 90 
วัน นับต้ังแตวันท่ีลงทุนและไมมีเง่ือนไขการตออายุเม่ือมูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีน้ันไมแตกตางจากราคาทุน
ตัดจําหนายอยางเปนสาระสําคัญ 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
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การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

สวนเกินและสวนตํ่ามูลคาของตราสารหน้ีตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซึ่งยอดท่ีตัดจําหนายน้ีแสดงเปน
รายการปรับปรุงกับรายไดดอกเบ้ีย 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 17,037,661,959.44  16,773,308,698.07 

ขายเงินลงทุน 16,834,123,302.58  16,087,349,253.35 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือ กรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
ดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด     

คาธรรมเนียมการจัดการ 9,284,893.76  18,818,905.41  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 3,456,329.70  3,330,191.56  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 
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 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)    

(เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน))    

- ในฐานะผูคาหลักทรัพย     

ซื้อเงินลงทุน 1,168,934,414.10  2,991,895,787.85  ราคาตลาด 

(เดิม ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน))    

- ในฐานะผูออกหลักทรัพย     

ขายเงินลงทุน -  120,000,000.00  ราคาตลาด 

รายไดดอกเบ้ีย -  1,005,698.63  ราคาตลาด 

- ในฐานะผูคาหลักทรัพย     

ซื้อเงินลงทุน 959,055,976.60  1,559,362,293.97  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน -  86,907,092.44  ราคาตลาด 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด     

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 277,804.26  1,406,802.96 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 303,848.34  283,073.58 

6. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน โดยรายการ
ดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของ
กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมี
ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย
ใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับ
สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 
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ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ
แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับท่ี 1) 

- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 
หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 
(ขอมูลระดับท่ี 3) 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 
สินทรัพย        
ตราสารหน้ี -  4,167,874,165.97  -  4,167,874,165.97 

 
 บาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 
สินทรัพย        
ตราสารหน้ี -  3,956,225,513.45  -  3,956,225,513.45 

เคร่ืองมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดท่ีไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดท่ีมีการ
อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ขอมูลท่ีสังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหลาน้ีประกอบดวยตราสารหน้ีภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี
อยูในกลุมระดับลงทุน 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 
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ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 

มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม - 

 
778,320,583.75 

 
3,389,553,582.22  4,167,874,165.97 

เงินฝากธนาคาร 62,415,765.85  -  -  62,415,765.85 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  2,856,770.60  2,856,770.60 

ลูกหน้ีจากการขายหนวย
ลงทุน - 

 
- 

 
7,129,950.53  7,129,950.53 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน -  -  49,989,762.50  49,989,762.50 

คาใชจายคางจาย -  -  673,688.23  673,688.23 

หน้ีสินอ่ืน -  -  62,061.70  62,061.70 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 

มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม - 

 
554,144,190.28 

 
3,402,081,323.17  3,956,225,513.45 

เงินฝากธนาคาร 130,920,081.23 -  -  130,920,081.23 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  3,993,992.86  3,993,992.86 

ลูกหน้ีจากการขายหนวย
ลงทุน - 

 
- 

 
4,819,615.55  4,819,615.55 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการซื้อเงิน
ลงทุน - 

 
- 

 
202,814,000.00 

 
202,814,000.00 

คาใชจายคางจาย -  -  1,743,432.73  1,743,432.73 

หน้ีสินอ่ืน -  -  112,477.08  112,477.08 
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ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือ
ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไมมีสินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังน้ันจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดาน
บวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตราสารวามี
ความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2565 
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กองทนุเปดทหารไทยธนบดเีพือ่การเลีย้งชพี 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  3,119,804,855.01 74.47% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ตราสารท่ีมีกําหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน  50,515,004.00 1.21% 
 เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 

 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 709,988,080.44 16.94% 
 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 352,837,427.81 8.42% 
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กองทนุเปดทหารไทยธนบดเีพือ่การเลีย้งชพี 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 พันธบัตร 
 อายุคงเหลือนอยกวาหน่ึงป 3,122,000,000 3,119,804,855.01 74.47% 
 รวมพันธบัตร 3,119,804,855.01 74.47% 
 หุนกู 
 Rating A 355,000,000 355,777,919.96 8.49% 
 Rating AAA 254,000,000 255,164,252.34 6.09% 
 Rating AA 98,000,000 99,045,908.14 2.36% 
 รวมหุนกู 709,988,080.44 16.94% 
 หุนกูธนาคาร 
 Rating AAA(tha) 50,000,000 50,515,004.00 1.21% 
 รวมหุนกูธนาคาร 50,515,004.00 1.21% 
 เงินฝากธนาคาร 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห 290,000,000 290,419,424.65 6.93% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 62,189,138.96 1.48% 
 บมจ. ธนาคารทิสโก 228,864.20 0.01% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 352,837,427.81 8.42% 
 ทรัพยสินอ่ืน 7,131,285.69 0.17% 
 หน้ีสินอ่ืน -50,725,512.43 -1.21% 
 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 4,189,551,140.52 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 320,751,575.2942 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 13.0616 
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กองทนุเปดทหารไทยธนบดเีพือ่การเลีย้งชพี 
 รายละเอยีดและอนัดบัความนาเชือ่ถอืของตราสาร 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 
 
 ประเภทหลกัทรพัย ชือ่ผูออก ชือ่หลกัทรพัย ผูรบัรอง / วนัครบ อนัดบั มลูคาหนาตัว๋ มลูคาตาม 
 อาวลั กาํหนด ความนาเชือ่ถอื ราคาตลาด(บาท) 
  
 1 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22106B  6 ม.ค. 65 GOV 5,000,000 4,999,767.13 

 2 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22113A  13 ม.ค. 65 GOV 180,000,0 179,971,480. 

 3 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22120A  20 ม.ค. 65 GOV 50,000,000 49,987,640.04 

 4 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22127A  27 ม.ค. 65 GOV 185,000,0 184,944,675. 

 5 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22203A  3 ก.พ. 65 GOV 25,000,000 24,989,155.39 

 6 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22203B  3 ก.พ. 65 GOV 200,000,0 199,912,339. 

 7 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22210A  10 ก.พ. 65 GOV 191,000,0 190,903,804. 

 8 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22217A  17 ก.พ. 65 GOV 196,000,0 195,883,972. 

 9 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22224A  24 ก.พ. 65 GOV 320,000,0 319,782,372. 

 10 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22303B  3 มี.ค. 65 GOV 184,000,0 183,854,050. 

 11. พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22310A  10 มี.ค. 65 GOV 400,000,0 399,657,499. 

 12 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22317A  17 มี.ค. 65 GOV 470,000,0 469,569,401. 

 13 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22324A  24 มี.ค. 65 GOV 548,000,0 547,498,776. 

 14 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22331A  31 มี.ค. 65 GOV 150,000,0 149,857,491. 

 15 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง TB22202A  2 ก.พ. 65 GOV 18,000,000 17,992,428.39 
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 ประเภทหลกัทรพัย ชือ่ผูออก ชือ่หลกัทรพัย ผูรบัรอง / วนัครบ อนัดบั มลูคาหนาตัว๋ มลูคาตาม 
 อาวลั กาํหนด ความนาเชือ่ถอื ราคาตลาด(บาท) 

   

 16 . หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส BTSG2220  4 ก.พ. 65 A 270,000,0 269,748,727. 

 17 . หุนกู บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN225A  2 พ.ค. 65 AA 90,000,000 90,906,767.10 

 18 . หุนกู บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN227A  18 ก.ค. 65 AA 8,000,000 8,139,141.04 

 19 . หุนกู บจ. เมอรซิเดส-เบนซ (ประเทศไทย) MBTH221A  18 ม.ค. 65 A 85,000,000 86,029,192.75 

 20 . หุนกู บจ. โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) TLT222A  18 ก.พ. 65 AAA 155,000,0 155,547,230. 

 21 . หุนกู บจ. โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) TLT223A  27 ก.พ. 63 AAA 85,000,000 85,491,733.50 

 22 . หุนกู บจ. โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) TLT225A  30 พ.ค. 65 AAA 14,000,000 14,125,288.24 

 23 . หุนกูธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา BAY224A  4 เม.ย. 65 AAA(th 50,000,000 50,515,004.00 

 24 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D  28 ก.ย. 65 AAA(th 90,000,000 90,163,972.60 

 25 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D  14 ต.ค. 65 AAA(th 90,000,000 90,136,356.16 

 26 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D  28 ต.ค. 65 AAA(th 90,000,000 90,112,191.78 

 27 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D  14 ธ.ค. 65 AAA(th 20,000,000 20,006,904.11 

 28 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK AA(tha) 62,189,138.96 
 29 . เงินฝากธนาคาร              บมจ. ธนาคารทิสโก TISCO                                                A                                            228,864.20 
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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 จะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค�าประกันโดยรัฐบาล 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. 

  



 

33 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีเพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

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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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทยธนบดเีพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 9,284.89 0.2350 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 1,267.98 0.0321 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 3,456.33 0.0875 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 14,009.20 0.3546 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 เทากับ 3,950,178,499.45 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 426.16% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยธนบดเีพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบปบัญชี 2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือท่ี https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรม 

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

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 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 

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 
 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

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

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 

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 
 



 

37 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีเพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


