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1 กองทนุเปิดทหารไทย อินคมัพลสั 

 

วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 
 
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป  ต้ังแตวันท่ี  
1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย อินคัมพลัส มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 
 

เศรษฐกิจโลกในป 2564 มีแนวโนมเติบโตกวาท่ีคาด โดยเฉพาะสหรัฐฯ ท่ีอัตราการฉีดวัคซีนเปนไปอยางรวดเร็ว โดย
ปจจุบันประชากรท่ีไดรับวัคซีนแลวอยางนอย 1 โดส ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 อยูท่ี 44.1% โดยลาสุดศูนยปองกันควบคุม
สหรัฐฯ (CDC) ปรับขอแนะนําเก่ียวกับการสวมหนากากในท่ีสาธารณะใหม โดยมีการผอนคลายมาตรการสวมหนากากสําหรับ
ผูไดรับวัคซีนโควิด-19 ครบแลว สถานการณการระบาดโควิด-19 ในสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมมีแนวโนมดีข้ึนตอเน่ือง สงผลใหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจบางสวนเร่ิมกลับมาเปนปกติ สะทอนจากดัชนีรวมภาคการผลิตและภาคบริการเบ้ืองตนของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 
2564 ท่ีเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 62.2 ซึ่งเปนระดับสูงสุดจาก 59.7 ในเดือนมีนาคม กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมกลับมาเปนปกติสงผลให
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมฟนตัวไดอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ยังไดรับปจจัยหนุนจากนโยบายการเงินท่ีผอนคลายและแผนการ
กระตุนเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลาสุดไดมีการเปดแผน “อเมริกัน จอบส แพลน” และ “อเมริกัน แฟมิลีส แพลน” ท่ีมี
มูลคารวมกันถึง 4.1 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยอยูในชวงรอการอนุมัติจากสภาครองเกรส แมวาเศรษฐกิจโลกจะมีแนวโนม
การฟนตัวของแตละประเทศจะแตกตางกันไปตามอัตราการฉีดวัคซีนและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ โดยในสหรัฐฯ และยุโรป
สถานการณเร่ิมดีข้ึน กิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมกลับมา แตในฝงเอเชีย เชน อินเดียและญ่ีปุน สถานการณระบาดยังคงรุนแรง มี
ไวรัสกลายพันธุเกิดข้ึนในอินเดีย จํานวนผูติดเชื้อรายวันอยูในระดับสูงตอเน่ืองจนเร่ิมกระทบระบบสาธารณสุขของอินเดีย ขณะท่ี
ญ่ีปุนเร่ิมมีการนํามาตรการล็อกดาวนมาใชในบางจังหวัด ซึ่งปจจัยดังกลาวอาจสงผลตอการจัดงานโอลิมปกท่ีถูกเลื่อนมาจาก
ปท่ีแลวอีกคร้ัง ดังน้ันภาพรวมการสิ้นสุดของการระบาดโควิด-19 ยังคงใชเวลาอีกสักระยะมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ
ภาครัฐและการผอนคลายนโยบายการเงินจึงยังมีความจําเปนตอเน่ืองเพ่ือประคับประคองเศรษฐกิจท่ีกําลังอยูในชวงฟนตัว 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีสถานการณการระบาดยังมีแนวโนมรุนแรง 
 

เศรษฐกิจไทย สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยเผชิญความรุนแรงมากข้ึน โดยการระบาดใน
ระลอกท่ี 3 เกิดข้ึนต้ังแตตนเดือนเมษายน จํานวนผูติดเชื้อรายวันสูงข้ึนตอเน่ือง โดยจํานวนผูติดเชื้อรายวันสูงข้ึนตอเน่ือง โดย
จํานวนผูติดเชื้อระลอกน้ี (1 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564) อยูท่ี 46,037 ราย ซึ่งเปนระดับท่ีสูงมาก รวมถึงจํานวนผูเสียชีวิตใน
ระลอกน้ีเปนไปในอัตราท่ีรวดเร็วอยูท่ี 0.49% ดานจํานวนผูปวยอาการหนักท่ีตองใสเคร่ืองชวยหายใจอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน 
ขณะท่ีมาตรการควบคุมการระบาดในระลอกน้ี ไมไดมีประกาศล็อกดาวนท่ัวประเทศเหมือนระลอกแรก มีเพียงการแบงโซนพ้ืนท่ีสี
และแตกตางกันไปตามแตละจังหวัด ซึ่งหากสถานการณยืดเยื้อ จํานวนผูติดเชื้อยังอยูในระดับสูงตอไปอีกสักระยะจะเร่ิมกระทบ
ระบบสาธารณสุขของไทยซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจในระยะยาว ความหวังของวิกฤติในคร้ังน้ีอยูท่ีวัคซีน ซึ่งปจจุบัน
อัตราการฉีดวัคซีนของไทยยังคงอยูในระดับตํ่ากวาประเทศเพ่ือนบาน โดยอยูท่ี 1.6% ของประชากรไทย ดานความหลากหลาย
ของวัคซีนยังคงมีนอย โดยปจจุบันมีเพียงสามยี่หอท่ีนําเขามา คือ Astrazeneca, Sinovac และ Sinopharm ท่ีมีปญหาในเร่ือง
ของความเชื่อม่ัน อยางไรก็ดีทางภาครัฐไดเร่ิมมีการเจรจาในการนําเขาวัคซีนตัวอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม โดยบางตัวไดรับอนุญาตจากอย.
แลว เชน Johnson & Johnson เปนตน เสนทางการฟนตัวของเศรษฐกิจเผชิญความเสี่ยงมากข้ึน และการแพรระบาดระลอก
ใหมน้ี นาจะตองใชเวลาในการควบคุมยาวนานกวาคร้ังท่ีผานมา ซึ่งจะสงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงแผนการ
เปดรับนักทองเท่ียวท่ีเปนความหวังของเศรษฐกิจไทยในปน้ี  
 



2 กองทนุเปิดทหารไทย อินคมัพลสั 

 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทย อินคัมพลัส ยังคงเนนถือตราสารตลาดเงินและตราสารหน้ีจนครบอายุ 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยท่ีมีอายุใกลเคียงกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ตลอดจนหลักทรัพยหรือตราสารท่ีอยูในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector) สุดทายน้ี 
บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ทหารไทย ดวยดี
ตลอดมา 
 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
คณะผูจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



3 กองทนุเปิดทหารไทย อินคมัพลสั 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 
กองทนุเปดทหารไทย อนิคมัพลสั 
 

เศรษฐกิจโลกในป 2564 มีแนวโนมเติบโตกวาท่ีคาด โดยเฉพาะสหรัฐฯ ท่ีอัตราการฉีดวัคซีนเปนไปอยางรวดเร็ว โดย
ปจจุบันประชากรท่ีไดรับวัคซีนแลวอยางนอย 1 โดส ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 อยูท่ี 44.1% โดยลาสุดศูนยปองกันควบคุม
สหรัฐฯ (CDC) ปรับขอแนะนําเก่ียวกับการสวมหนากากในท่ีสาธารณะใหม โดยมีการผอนคลายมาตรการสวมหนากากสําหรับ
ผูไดรับวัคซีนโควิด-19 ครบแลว สถานการณการระบาดโควิด-19 ในสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมมีแนวโนมดีข้ึนตอเน่ือง สงผลใหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจบางสวนเร่ิมกลับมาเปนปกติ สะทอนจากดัชนีรวมภาคการผลิตและภาคบริการเบ้ืองตนของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 
2564 ท่ีเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 62.2 ซึ่งเปนระดับสูงสุดจาก 59.7 ในเดือนมีนาคม กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมกลับมาเปนปกติสงผลให
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมฟนตัวไดอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ยังไดรับปจจัยหนุนจากนโยบายการเงินท่ีผอนคลายและแผนการ
กระตุนเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลาสุดไดมีการเปดแผน “อเมริกัน จอบส แพลน” และ “อเมริกัน แฟมิลีส แพลน” ท่ีมี
มูลคารวมกันถึง 4.1 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยอยูในชวงรอการอนุมัติจากสภาครองเกรส แมวาเศรษฐกิจโลกจะมีแนวโนม
การฟนตัวของแตละประเทศจะแตกตางกันไปตามอัตราการฉีดวัคซีนและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ โดยในสหรัฐฯ และยุโรป
สถานการณเร่ิมดีข้ึน กิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมกลับมา แตในฝงเอเชีย เชน อินเดียและญ่ีปุน สถานการณระบาดยังคงรุนแรง มี
ไวรัสกลายพันธุเกิดข้ึนในอินเดีย จํานวนผูติดเชื้อรายวันอยูในระดับสูงตอเน่ืองจนเร่ิมกระทบระบบสาธารณสุขของอินเดีย ขณะท่ี
ญ่ีปุนเร่ิมมีการนํามาตรการล็อกดาวนมาใชในบางจังหวัด ซึ่งปจจัยดังกลาวอาจสงผลตอการจัดงานโอลิมปกท่ีถูกเลื่อนมาจาก
ปท่ีแลวอีกคร้ัง ดังน้ันภาพรวมการสิ้นสุดของการระบาดโควิด-19 ยังคงใชเวลาอีกสักระยะมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ
ภาครัฐและการผอนคลายนโยบายการเงินจึงยังมีความจําเปนตอเน่ืองเพ่ือประคับประคองเศรษฐกิจท่ีกําลังอยูในชวงฟนตัว 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีสถานการณการระบาดยังมีแนวโนมรุนแรง 
 

เศรษฐกิจไทย สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยเผชิญความรุนแรงมากข้ึน โดยการระบาดใน
ระลอกท่ี 3 เกิดข้ึนต้ังแตตนเดือนเมษายน จํานวนผูติดเชื้อรายวนัสูงข้ึนตอเน่ือง โดยจํานวนผูติดเชื้อรายวันสูงข้ึนตอเน่ือง โดย
จํานวนผูติดเชื้อระลอกน้ี (1 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564) อยูท่ี 46,037 ราย ซึ่งเปนระดับท่ีสูงมาก รวมถึงจํานวนผูเสยีชวีิตใน
ระลอกน้ีเปนไปในอัตราท่ีรวดเร็วอยูท่ี 0.49% ดานจํานวนผูปวยอาการหนักท่ีตองใสเคร่ืองชวยหายใจอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน 
ขณะท่ีมาตรการควบคุมการระบาดในระลอกน้ี ไมไดมีประกาศล็อกดาวนท่ัวประเทศเหมือนระลอกแรก มีเพียงการแบงโซนพ้ืนท่ีสี
และแตกตางกันไปตามแตละจังหวัด ซึ่งหากสถานการณยืดเยื้อ จํานวนผูติดเชื้อยังอยูในระดับสูงตอไปอีกสักระยะจะเร่ิมกระทบ
ระบบสาธารณสุขของไทยซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจในระยะยาว ความหวังของวิกฤติในคร้ังน้ีอยูท่ีวัคซีน ซึ่งปจจุบัน
อัตราการฉีดวัคซีนของไทยยังคงอยูในระดับตํ่ากวาประเทศเพ่ือนบาน โดยอยูท่ี 1.6% ของประชากรไทย ดานความหลากหลาย
ของวัคซีนยังคงมีนอย โดยปจจุบันมีเพียงสามยี่หอท่ีนําเขามา คือ Astrazeneca, Sinovac และ Sinopharm ท่ีมีปญหาในเร่ือง
ของความเชื่อม่ัน อยางไรก็ดีทางภาครัฐไดเร่ิมมีการเจรจาในการนําเขาวัคซีนตัวอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม โดยบางตัวไดรับอนุญาตจากอย.
แลว เชน Johnson & Johnson เปนตน เสนทางการฟนตัวของเศรษฐกิจเผชิญความเสีย่งมากข้ึน และการแพรระบาดระลอกใหม
น้ี นาจะตองใชเวลาในการควบคุมยาวนานกวาคร้ังท่ีผานมา ซึ่งจะสงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงแผนการเปดรับ
นักทองเท่ียวท่ีเปนความหวังของเศรษฐกิจไทยในปน้ี  
 
ตลาดตราสารหน้ี 
 สําหรับนโยบายการเงินการคลังของไทย ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จําเปนตองคงนโยบายการเงินแบบผอนคลาย
ตอไปอยางนอยจนกวาอัตราเงินเฟอจะเร่ิมฟนตัวและเขาใกลชวงอัตราเงินเฟอเปาหมาย โดยผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของ
ไทยปรับตัวลดลงอยางรุนแรงอยูท่ี 1.80% ในเดือนพฤษภาคม 2564 เม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนในระดับสูงสุดของปน้ีในชวง
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เดือนมีนาคม 2564 อยูท่ี 2% ซึ่งอัตราผลตอบแทนท่ีปรับตัวลดลง เกิดจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ท่ีลดลงตอเน่ือง
ทามกลางตัวเลขเศรษฐกิจท่ีชะลอลง ประกอบกับความเสี่ยงจากการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุเดลตา และการลดลง
ของราคาสินคาโภค-ภัณฑ ซึ่งทําใหความกังวลดานเงินเฟอผอนคลายลง 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  
1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 

จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย อินคัมพลัส ท่ีเนนลงทุนในตราสารหน้ีอายุประมาณ 3 เดือน ทําให 
ตราสารหน้ีสวนใหญไมไดรับผลกระทบจากการตีราคาตามมูลคาตลาด (Mark-to-Market) อยางไรก็ตามยังมีตราสารหน้ีบาง
ตัวท่ีตองตีราคาตามราคาตลาด จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนเล็กนอยในบางวัน นอกจากน้ันทาง
กองทุนไดปรับเพ่ิมสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูงเพ่ือรองรับการไถถอนหนวยลงทุน เพ่ือใหเหมาะสมกับกองทุนเปดท่ีใหผูลงทุน
สามารถซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวัน รวมท้ังใหเหมาะสมกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต 
 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

กองทุนมีเงินฝากธนาคารลดลงจากรอบบัญชีกอนหนา 39,654,960.12 บาท รวมท้ังมีรายไดสุทธจิากการลงทุนเปน
จํานวน 1.23 ลานบาท  กลุมการลงทุนท่ีลงทุนสูงคือพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ทําใหรายไดของกองทุนสมํ่าเสมอตลอดมา 
 
รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 
 
ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 
 
ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ
เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย อนิคมั พลสั 
 
วตัถปุระสงคของกองทนุ 
เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสมในตราสารแหงทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแหงหน้ี ตราสารดอยสิทธิเพ่ือ
นับเปนเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel III เงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุน เชน หนวยทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมท้ังหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืน หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยาง ตามท่ีบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธในการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินประเภทตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ โดยการจัดสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภทให
เหมาะสมกับภาวะการลงทุนในขณะน้ัน ๆ 
 
ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทนุ : ผสม 
 
การลงทนุของนโยบายการลงทนุแบบผสม : 
- ตราสารทุน : ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน 
- ตราสารหน้ี : ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารหน้ี 
- หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs : ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
 อสังหาริมทรัพย/REITs 
- กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน : ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : - 
 
ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบมีความเสีย่งท้ังในและตางประเทศ 
 
การกําหนดสดัสวนการลงทนุในตางประเทศ : กําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 
ของ NAV 
 
นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : ไมมี 
 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

1. วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา: ท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสีย่ง(Non- Hedging) 
 มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน 
2. วิธีการในการคานวณ Global Exposure limit : Commitment approach 
 อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100 

 
การลงทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ลงทุน 
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กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : 
อ่ืน ๆ 
- บริหารกองทุนเชิงรุก (Active Management) จากการจัดสัดสวนการลงทุนตามความเหมาะสมเพ่ือสรางผลตอบแทนโดยไม
อางอิงกับดัชนี 
 
ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 
เน่ืองจาก การลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย อินคัมพลัส มีนโยบายการลงทุนแบบผสมในหลักทรัพยหรือทรัพยสินประเภทตาง 
ๆ ท้ังในและตางประเทศ และอาจลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบป ไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 
โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภท ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ และสภาพตลาด
ในแตละขณะ ดังน้ันกองทุนจะใชดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) ดังน้ี 
สําหรับในระยะแรก กองทุนยังไมมีการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs และ/หรือตราสารทุน กองทุน
จะใช Benchmark ท่ี 1 ในการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน ดังน้ี 
 
Benchmark ที ่1 : 
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (MTM 
Government Bond 1-3Y Net Total Return Index) (รอยละ 10) 1  
และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูใน
ระดับ BBBข้ึน ไป อายุ 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย(MTM Corporate Bond BBB 1-3Y Net Total Return 
Index) (รอยละ 30) 2  
และ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ปรับดวยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคานวณผลตอบแทน (รอยละ 60) 
หากในอนาคตกองทุนมีการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs แตยังไมมีการลงทุนในตราสารทุน 
กองทุนจะใช Benchmark ท่ี 2 ในการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน ดังน้ี 
 
Benchmark ที ่2 : 
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (MTM 
Government Bond 1-3Y Net Total Return Index) (รอยละ 10) 1 
และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความนาเชือ่ถือของผูออกตราสารอยูใน
ระดับ BBB ข้ึนไป อายุ 1- 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (MTM Corporate Bond BBB 1-3Y Net Total Return 
Index) (รอยละ 30) 2  
และ SET Property Fund & REITs Total Return Index (รอยละ 10) 
และ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ปรับดวยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคานวณผลตอบแทน (รอยละ 50) 
หากในอนาคตกองทุนมีการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs และ/หรือตราสารทุน กองทุนจะใช 
Benchmark ท่ี 3 ในการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน ดังน้ี 
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Benchmark ที ่3 : 
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (MTM 
Government Bond 1-3Y Net Total Return Index) (รอยละ 10) 1 
และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความนาเชือ่ถือของผูออกตราสารอยูใน
ระดับ BBB ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (MTM Corporate Bond BBB 1-3Y Net Total Return 
Index) (รอยละ 30) 2  
และ SET Property Fund & REITs Total Return Index (รอยละ 10) 
และ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ปรับดวยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคานวณผลตอบแทน (รอยละ 45) 
และดัชนี MSCI ALL Country World Daily Total Return Net Index ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท 
ณ วันท่ีคานวณผลตอบแทน (รอยละ 5) 
 
หมายเหตุ: 1,2 เปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัเปน Mark-to-Market และ Net Total Return โดยการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเร่ิมมีผลบังคับใช
ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป 
 
ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานท่ีใชวัดผลการดาเนินงานเปน Net Total Return ในชวงแรกอาจทาใหผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางสวนไมมีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัด
มาตรฐานใหมคานวณจากสมมติฐานตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี 
 
ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงเกณฑมาตรฐานในการใชเปรียบเทียบแตกตางจากเกณฑมาตรฐานดังกลาวขางตน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงเกณฑมาตรฐานในการใชเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นเหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบ
นโยบายการลงทุนท่ีกาหนด ท้ังน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนของกองทุนกอน โดยบริษัทจัดการจะแจงถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหแกสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาอยางนอย 90 วัน ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกาหนด โดยจะติดประกาศท่ีสานักงานของบริษัทจัดการ 
สานักงานใหญและสานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมถึงประกาศบนเว็บไซดของบริษัท
จัดการ 
 
อยางไรก็ดี กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดท่ีใชในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนอันเน่ืองมาจากปจจัยภายนอก 
เชน ผูใหบริการดัชนีมีการยกเลิกการคานวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการนาดัชนีน้ันมาใชเปนตัวชี้วัด หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด
ตามท่ีหนวยงานกากับดูแลกาหนด เปนตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาถึงการ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบดังกลาว แตจะแจงให ผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยจะปดประกาศ ณ สานักงานของบริษัท
จัดการ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และประกาศผานทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ 
 
ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 
รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแหงหน้ี ตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑ Basel III เงินฝาก หนวยลงทุนของกองทุน เชน หนวยลงทุนของกองทุนรวม (หนวย CIS) หนวยของกอง
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ทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย (หนวย property) หนวยของกองทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับโครงสรางพ้ืนฐาน (หนวย 
infra) และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมท้ังหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง 
หรือหลายอยางท้ังในและตางประเทศ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภทในสัดสวนต้ังแต
รอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยการจัดสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภท ข้ึนอยูกับ
การตัดสินใจของบริษัทจัดการ และตามความเหมาะสมกับสภาวการณและสภาพตลาดในแตละขณะ 
 
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือลดความเสี่ยง (Hedging) หรือทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) เชนการทําสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอร
เวิรดท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน / ราคาตราสาร / ราคาดอกเบ้ีย หรือตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกําหนด 
เชน กองทุนรวมอาจเขาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุนสามัญ ใหเหมาะสมกับ
สภาวการณในแตละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเขาลงทุนในสัญญาขายตราสารลวงหนา (Forward Contract) เพ่ือลดอายุ 
Portfolio Duration และอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) รวมท้ัง
กองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
กองทุนเปดทหารไทย อินคัมพลัส อาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือปองกันความเสี่ยง
ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) 
บางสวน ตามประเภทของสินทรัพยท่ีเขาลงทุน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจ
พิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมแข็งคา โดยท้ังน้ีในสวนของเงินท่ีนําเขาและสงออก
สุทธิในแตละวันจากประเทศไทย นับจากวันท่ีกองทุนทารายการซื้อขายหลักทรัพย (Trade Date) จนถึงวันท่ีตองจายหรือรับ
ชําระเงิน (Settlement Date) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดย
เปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน นอกจากน้ี การทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ดังกลาว อาจมี
ตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) หรือไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตํ่า
กวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได (non-investment grade) และตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Unlisted 
Securities) 
 
ในกรณีท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแกไขเพ่ิมเติมประกาศท่ีเก่ียวของกับกฎเกณฑการ
ลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ี ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑเก่ียวกับอายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารท้ังหมด
ของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) และ/หรือ ตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะ
สัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) และ/หรือ การลงทุนในตางประเทศ บริษัทจัดการจะดาเนินการปรับชวงอายุ
ดูเรชั่นเฉลี่ย และ/หรือ อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารท้ังหมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา(Derivatives) และ/หรือ ตราสารท่ีมีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) และ/หรือ การลงทุน
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ในตางประเทศดังกลาว รวมถึงนโยบายการลงทุนอ่ืนใด เพ่ือใหเปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด และใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 
รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : ลงทุนในตางประเทศบางสวน ท้ังน้ี โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน และไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงาน
ภาครัฐอ่ืนใด 
 
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 จะมีผลต้ังแตวันท่ี 
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 ่
31 พ.ค. 

64 
29 พ.ค. 

63 
31 พ.ค. 

62 
31 พ.ค. 

61 
31 พ.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 10.1065 10.4518 10.3350 10.1319 10.0002 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 10.1531 10.1065 10.4518 10.3350 10.1319 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป +0.46% -3.31% +1.13% +2.00% +1.48% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป +0.66% +5.67% +6.51% +0.14% -0.06% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 149 231 502 2,000 2,893 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 106 149 231 502 2,000 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 120 210 554 885 4,397 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -43 -74 -272 -1,522 +1,954 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.23% 0.27% 0.37% 0.62% 0.64% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย อนิคมัพลสั ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564   

 

 ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง  
6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ยอนหลัง  
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง
กองทุน 

รอยละตอป (25 ก.พ. 64) (30 พ.ย. 63) (29 พ.ค. 63) (31 พ.ค. 61) (11 ก.ค. 59) 

กองทุนเปดทหารไทย อินคัมพลัส +0.43% +0.24% +0.46% -0.59% +0.31% 

เกณฑมาตรฐาน** +3.79% +1.22% +0.66% +4.24% +2.81% 
**เกณฑมาตรฐาน Government Bond Total Return Index อายุระหวาง 1-3 ป รอยละ 10 ThaiBMA Corporate Zero Rate Return Index 
(BBB) 3-year รอยละ 30 
 SET Property Fund & REITs Total Return Index รอยละ 10 Bloomberg Barclays Global Agg Corporate Total Return Index Value 
Hedged USD ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน รอยละ 50 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย อินคัมพลัส 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย อินคัมพลัส (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบ
ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย อินคัมพลัส ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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 และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูได
เสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล 
การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นางสาวชมภูนุช  แซแต)   
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 25 มิถุนายน 2564 
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 6

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4, 5 104,506,042.27 144,161,002.39 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,613,089.96 5,206,138.57 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 338,513.96 230,407.62 

รวมสินทรัพย 106,457,646.19 149,597,548.58

หน้ีสิน 6

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 29.88 506,061.22 

คาใชจายคางจาย 5 35,526.63 57,462.56 

ภาษีเงินไดคางจาย 28,387.86 399.86 

หน้ีสินอ่ืน 2,045.06 1,644.82 

รวมหน้ีสิน 65,989.43 565,568.46

สินทรัพยสุทธิ 106,391,656.76 149,031,980.12

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีได รับจากผู ถือหนวยลงทุน 104,787,028.17 147,454,062.40

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดลุ (97,561,188.72) (97,086,751.04)

กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน 99,165,817.31 98,664,668.76

สินทรัพยสุทธิ 106,391,656.76 149,031,980.12

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.1531 10.1070

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป  (หนวย) 10,478,702.8106 14,745,406.2392 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย อินคัมพลัส

งบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 1,622,504.15 2,827,928.18 

รายได อ่ืน 70,000.00 20,000.00 

รวมรายได 1,692,504.15 2,847,928.18 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 256,505.85 450,537.85 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 38,475.96 67,580.59 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 164,828.67 225,268.92 

คาใชจายอ่ืน 1,230.62 1,170.35 

รวมคาใชจาย 461,041.10 744,557.71

รายไดสุทธิ 1,231,463.05 2,103,370.47

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 315,337.08 (8,685,938.74)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (976,720.62) 3,589,174.84

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ - 3,268,958.28

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ - (2,785,874.18)

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (9,263.58) (5,504,810.83)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน (670,647.12) (10,118,490.63)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 560,815.93 (8,015,120.16)

หัก ภาษีเงินได 3 (59,667.38) (1,114.87)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 501,148.55 (8,016,235.03)

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย อินคัมพลัส

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สํา หรับปสิ้นสุดวันที่  31 พฤษภาคม 25 64

2564 2563

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 501,148.55 (8,016,235.03) 

การเพิ่มข้ึนของทุนท่ีได รับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป 21,042,596.91 126,118,590.54 

การลดลงของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (64,184,068.82) (200,426,552.62) 

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (42,640,323.36) (82,324,197.11)

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 149,031,980.12 231,356,177.23 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 106,391,656.76 149,031,980.12

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 14,745,406.2392 22,135,480.4331 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 2,076,524.3379 11,801,509.4553 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (6,343,227.7665) (19,191,583.6492)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 10,478,702.8106 14,745,406.2392 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย อินคัมพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบ้ีย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท) (บาท)

พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21604B 04/06/64 5,000,000.00 4,999,810.97 4.79

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21617A 17/06/64 5,000,000.00 4,999,078.20 4.79

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21624A 24/06/64 10,000,000.00 9,998,235.93 9.57

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21701B 01/07/64 9,000,000.00 8,997,744.40 8.61

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21805A 05/08/64 8,000,000.00 7,995,320.63 7.65

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21805B 05/08/64 10,000,000.00 9,993,948.87 9.56

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21O07A 07/10/64 4,000,000.00 3,994,676.68 3.82

พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี - LB26DA 17/12/69 2.125 10,000,000.00 10,514,755.30 10.06

พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี - LB28DA 17/12/71 2.875 7,000,000.00 7,726,425.14 7.39

รวมพันธบัตร 69,219,996.12 66.24

หุนกู

บริษัท ไมเนอร อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 27/09/67 2.91 10,000,000.00 9,720,121.60 9.30

บริษัท เบอร ล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 24/03/67 3.85 5,000,000.00 5,372,905.05 5.14

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 29/09/65 2.78 10,000,000.00 10,137,233.50 9.70

KNM Group Berhad 18/11/64 3.00 10,000,000.00 10,055,786.00 9.62

รวมหุนกู 35 ,286,046.15 33.76

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 104,5 38,760.50 บาท) 104,506,042.27 100.00
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กองทุนเปดทหารไทย อินคัมพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 63

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท) (บาท)

พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20604B 04/06/63 30,000,000.00 29,997,854.95 20.81

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20611A 11/06/63 13,000,000.00 12,997,007.03 9.02

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20618A 18/06/63 5,000,000.00 4,997,765.38 3.47

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20625A 25/06/63 10,000,000.00 9,995,596.46 6.93

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20716A 16/07/63 10,000,000.00 9,994,331.98 6.93

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20N05B 05/11/63 15,000,000.00 14,967,808.96 10.38

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20O01A 01/10/63 4,000,000.00 3,993,592.75 2.77

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20O01B 01/10/63 5,000,000.00 4,992,008.16 3.46

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20O15A 15/10/63 5,000,000.00 4,990,609.45 3.46

รวมพันธบัตร 96,926,5 75 .12 67.23

หุนกู

บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 20/01/64 3.10 2,000,000.00 2,014,775.55 1.40

บริษัท ไมเนอร  อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 27/09/67 2.91 10,000,000.00 10,286,008.10 7.14

บริษัท เบอร ล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 24/03/67 3.85 10,000,000.00 10,490,564.40 7.28

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 29/09/65 2.78 14,000,000.00 14,261,608.62 9.89

KNM Group Berhad 18/11/64 3.00 10,000,000.00 10,181,470.60 7.06

รวมหุนกู 47,234,427.27 32.77

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 143,217,000.00 บาท) 144,161,002.39 100.00
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กองทนุเปดทหารไทย อนิคมัพลสั 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย อินคัมพลัส (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000 ลานบาท 
(แบงเปน 1,000 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
(“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแล
ผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในและ
ตางประเทศ โดยกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้
กองทุนอาจทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

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

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

สวนเกินและสวนตํ่ามูลคาของตราสารหนี้ตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งยอดที่ตัดจําหนายนี้แสดงเปน
รายการปรับปรุงกับรายไดดอกเบี้ย 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน
เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด
รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 172,313,206.50 347,394,269.97 

ขายเงินลงทุน 211,377,317.81 416,068,117.79 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 มี
ดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ 256,505.85  450,537.85 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 164,828.67  225,268.92 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 

- ในฐานะผูคาหลักทรัพย     

ซื้อเงินลงทุน 31,936,676.53  20,891,375.20 ราคาตลาด 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)    

- ในฐานะผูคาหลักทรัพย     

ซื้อเงินลงทุน 14,975,564.65  27,953,737.04 ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน -  4,989,610.65 ราคาตลาด 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 19,404.64  35,320.98 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 14,236.15  17,660.47 

6. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ
ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ
กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย
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ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

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 31 พฤษภาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารหนี้ -  104,506,042.27  -  104,506,042.27 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารหนี้ -  144,161,002.39  -  144,161,002.39 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ
อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่
อยูในกลุมระดับลงทุน 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม  

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  53,527,226.59  50,978,815.68  104,506,042.27 

เงินฝากธนาคาร 1,613,089.96 -  -  1,613,089.96 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  338,513.96  338,513.96 

หนี้สินทางการเงิน        
เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  29.88  29.88 

คาใชจายคางจาย -  -  35,526.63  35,526.63 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  28,387.86  28,387.86 

หนี้สินอื่น -  -  2,045.06  2,045.06 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  
ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  47,234,427.27  96,926,575.12  144,161,002.39 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,544,757.68 -  2,661,380.89  5,206,138.57 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  230,407.62  230,407.62 

หนี้สินทางการเงิน        
เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  506,061.22  506,061.22 

คาใชจายคางจาย -  -  57,462.56  57,462.56 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  399.86  399.86 

หนี้สินอื่น -  -  1,644.82  1,644.82 
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ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง
การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน
จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศที่ไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยง
ดานอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ 

 จํานวนเงิน 

รายการ 2564  2563 

เงินสด    

 สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา -  55,174.58 

 สกุลเงินดอลลารออสเตรเลีย -  42,850.00 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบ
ทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตราสาร
วามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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กองทนุเปดทหารไทย อนิคมัพลสั 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตามราคา % of 
 ตลาด (บาท) NAV 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง  69,408,167.30 65.24% 
 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย  0.00 0.00% 
 หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล  
 ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 

 (ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ  35,435,307.75 33.30% 
 Investment Grade 

 (ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับ 0.00 0.00% 
 ที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
 หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 

 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 1,614,171.14 1.52% 
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 กองทนุเปดทหารไทย อนิคมัพลสั 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2564 
 มลูคาตามราคา % of 
 ตลาด (บาท) NAV 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในประเทศ 106,457,646.19 100.06% 
 เงินฝากธนาคาร 1,614,171.14 1.52% 
 พันธบัตร 69,408,167.30 65.24% 
 หุนกู 35,435,307.75 33.30% 
 อืน่ๆ -65,989.43  -0.06% 
 หนี้สินอื่น -65,989.43         0.06% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 106,391,656.76 100.00% 
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กองทนุเปดทหารไทย อนิคมัพลสั 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 
 พนัธบตัร 
 อายุคงเหลือนอยกวาหนึ่งป 51,000,000 50,978,815.68 47.92% 

 อายุคงเหลือมากกวาหนึ่งป 17,000,000 18,429,351.62 17.32% 

 รวมพนัธบตัร 69,408,167.30 65.24% 
 หุนกู 
 Rating A 20,000,000 19,958,719.50 18.76% 

 Rating A+ 5,000,000 5,409,295.45 5.08% 

 รวมหุนกู 25,368,014.95 23.84% 
 หุนกูตางประเทศ 
 Rating AAA 10,000,000 10,067,292.80 9.46% 

 รวมหุนกูตางประเทศ 10,067,292.80 9.46% 
 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 1,614,171.14 1.52% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 1,614,171.14 1.52% 
 หนี้สินอื่น -65,989.43 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 106,391,656.76 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 10,478,702.81 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 10.1531 
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กองทุนเปดทหารไทย อินคัม พลัส        
รายละเอียดและอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร       
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564        

 ประเภทหลักทรัพย ชื่อผูออก ชื่อหลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวัล/ 

ค�าประกัน วันครบกําหนด 

อันดับ
ความ

นาเชื่อถือ มูลคาหนาตั๋ว 
มูลคามราคาตลาด 

(บาท) 

1 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21604B   4 มิ.ย. 64 GOV 5,000,000.00 4,999,810.97 

2 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21617A   17 มิ.ย. 64 GOV 5,000,000.00 4,999,078.20 

3 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21624A   24 มิ.ย. 64 GOV 10,000,000.00 9,998,235.93 

4 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21701B   1 ก.ค. 64 GOV 9,000,000.00 8,997,744.40 

5 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21805A   5 ส.ค. 64 GOV 8,000,000.00 7,995,320.63 

6 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21805B   5 ส.ค. 64 GOV 10,000,000.00 9,993,948.87 

7 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21O07A   7 ต.ค. 64 GOV 4,000,000.00 3,994,676.68 

8 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง LB26DA   17 ธ.ค. 69 GOV 10,000,000.00 10,611,399.10 

9 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง LB28DA   17 ธ.ค. 71 GOV 7,000,000.00 7,817,952.52 

10 หุนกู บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร BJC243A   24 มี.ค. 67 A+ 5,000,000.00 5,409,295.45 

11 หุนกู บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL229A   29 ก.ย. 65 A 10,000,000.00 10,185,978.70 

12 หุนกู บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล MINT249A   27 ก.ย. 67 A 10,000,000.00 9,772,740.80 

13 หุนกูตางประเทศ KNM Group BHD KNM21NA7   18 พ.ย. 64 AAA 10,000,000.00 10,067,292.80 

14 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB   AA+(tha)  1,614,171.14 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะกลางและยาวมีอายุตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั �นสงูสดุของอนัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศไทยโดยอนัดบัความน่าเชื�อถือนี �มีความเสี�ยง “น้อยที�สดุ” 

 เมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที�ออก 

 หรือคํ �าประกนัโดยรัฐบาล 

AA(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั �นสงูมากเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทยโดยระดบัความน่าเชื�อถือของ 

 ตราสารทางการเงินขั �นนี �ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี �อื�นที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือขั �นสูงสดุของประเทศไทย 

 เพียงเล็กน้อย 

A(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั �นสงูเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเปลี�ยนแปลงของ 

 สถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนี �ได้ตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

 การเงินเหล่านี �มากกว่าตราสารอื�นที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในประเภทที�สงูกว่า 

BBB(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั �นปานกลางเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่า 

 การเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนี �ได้ตรงตามกําหนด 

 ของตราสารทางการเงินเหล่านี �มากกวา่ตราสารอื�นที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในประเภทที�สงูกว่า 

สัญลักษณ์และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะสั �นมีอายุตํ&ากว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ FitchRatings 

F1(tha) ระดบัความสามารถขั �นสงูสดุในการชําระหนี �ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือ 

 ตราสารอื�น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศซึ�งกําหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความน่าเชื�อถือนี �จะ 

 ยอมให้สําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือที�มีความเสี�ยง "น้อยที�สดุ" เมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั และ 

 โดยปกตแิล้ว จะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงินที�ออกหรือคํ �าประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีที�มีระดบัความน่าเชื�อถือสงูเป็น 

 พิเศษจะมีสญัลกัษณ์ "+" แสดงไว้เพิ�มเตมิจากอนัดบัความน่าเชื�อถือที�กําหนด 

F2(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี �ตามเงื�อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัที�น่าพอใจเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสาร 

 หรือตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเชื�อถือดงักล่าวยงัไม่อาจเทียบเทา่กบักรณีที�ได้รับการจดัอนัดบั 

 ความน่าเชื�อถือที�สงูกวา่ 

F3(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี �ตามเงื�อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัปานกลางเมื�อเปรียบเทียบ 

 กบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเชื�อถือดงักล่าวยงัไม่แน่นอนมากขึ �นไปตาม 

 ความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะสั �นมากกว่าตราสารที�ได้รับการจดัอนัดบัที�สงูกวา่ 

  
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะกลางและยาวมีอายุตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ TRIS Rating 

AAA อนัดบัเครดติสงูสดุ มีความเสี�ยงตํ�าที�สดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ และได้รับผล 

 กระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ 

AA มีความเสี�ยงตํ�ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการ 

 เปลี�ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบั AAA 

A มีความเสี�ยงในระดบัตํ�า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการ 
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 เปลี�ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มีความเสี�ยงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที�เพียงพอ แตมี่ความอ่อนไหว 

 ตอ่การเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการชําระหนี �ที�อ่อนแอลง 

 เมื�อเทียบกบัอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

สัญลักษณ์และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะสั �นมีอายุตํ&ากว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ TRIS Rating 

T1 ผู้ออกตราสารหนี �มีสถานะทั �งทางด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องที�ดีมากและนกัลงทนุจะได้ 

 รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนี �ที�ดีกว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื�น ผู้ออกตราสารที�ได้รับอนัดบัเครดิตในระดบัดงักล่าว 

 ซึ�งมีเครื�องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนี �ที�สงูยิ�งขึ �น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี �มีสถานะทั �งทางด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการชําระหนี �ระยะสั �น 

 ในระดบัที�น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี �มีความสามารถในการชําระหนี �ระยะสั �นในระดบัที�ยอมรับได้ 

  
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะกลางและยาวมีอายุตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ 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. 

สัญลักษณ์และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะสั �นมีอายุตํ&ากว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ 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. 

  
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะกลางและยาวมีอายุตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ 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. 

สัญลักษณ์และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะสั �นมีอายุตํ&ากว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ 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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หมายเหตุ 

เครื�องบง่ชี �พิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถกูระบไุว้ตอ่จากอนัดบัความน่าเชื�อถือทกุอนัดบั เพื�อแยกความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบั 

ความเชื�อถือระดบัสากล เครื�องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถกูระบไุว้เพิ�มเตมิตอ่จากอนัดบัความน่าเชื�อถือสําหรับประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดง 

สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื�อถือขั �นหลกัทั �งนี � จะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์ตอ่ท้ายดงักล่าวสําหรับอนัดบัความ 

น่าเชื�อถือในอนัดบั "AAA(tha)" หรืออนัดบัที�ตํ�ากวา่ "CCC(tha)" สําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์ 

ตอ่ท้ายดงักล่าวสําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะสั �น นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
 
 

 



34 กองทนุเปิดทหารไทย อินคมัพลสั 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย อนิคมัพลสั 

สําหรับระยะเวลารอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดวันที ่31 พฤษภาคม 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  มิ.ย.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  มิ.ย.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564  ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 256.51 0.2136 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 38.48 0.0320 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 164.83 0.1373 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 59.67 0.0497 

คาใชจายอื่น ๆ 1.23 0.0010 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 520.72 0.4336 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 มถิุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  
 เทากับ 120,068,995.81 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 143.51% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 กองทนุเปิดทหารไทย อินคมัพลสั 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย อนิคมั พลสั 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 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 ่31 พฤษภาคม 2564 
ไมมี 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (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 
 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 
3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 
4 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 
5 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 



36 กองทนุเปิดทหารไทย อินคมัพลสั 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 Credit Suisse Securities Europe Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 Daiwa Securities Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 DBS Vickers Securities Singapore Pte Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 Deutsche Bank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 
 

DZ Bank AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ 
 

เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 

26 Export Import Bank of Thailand ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

27 Goldman Sachs Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

28 Government Housing Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

29 Government Savings Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

30 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

31 HSBC Bank PLC ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

34 ING Bank NV ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

35 JP Morgan Securities LLC ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

36 JPMorgan Chase Bank NA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

37 Kasikornbank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

38 KGI Asia Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

39 KGI Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

40 Kiatnakin Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

41 Krung Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

42 KTB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 



37 กองทนุเปิดทหารไทย อินคมัพลสั 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

43 Land & Houses Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

44 Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

45 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

46 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

47 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

48 Mizuho Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

49 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

50 Nomura Singapore Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

51 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

52 Phatra Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

53 RHB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

54 Siam Commercial Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

55 SMBC Nikko Securities Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

56 Societe Generale Corporate & Investment Banking ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

57 Societe Generale SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

58 Standard Chartered Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

59 Standard Chartered Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

60 Thanachart Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

61 Thanachart Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

62 TISCO Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

63 TISCO Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

64 TMB Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

65 Toronto-Dominion Bank/The ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

66 Trinity Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

67 UBS AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

68 United Overseas Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

69 UOB Kay Hian Holdings Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

70 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

71 Westpac Banking Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 


