กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
รายงานประจําป

ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

สารบัญ
สารถึงผูถือหนวยลงทุน
รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ขอมูลทั่วไปของกองทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายงานผูดูแลผลประโยชน
งบการเงิน
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุน
รายชื่อผูจัดการกองทุน
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3
การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
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วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม
2562 ถึง 30 เมษายน 2563 ของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
เศรษฐกิจสหรัฐในป 2563 หดตัวลงในไตรมาสแรก ถึง 4.8% ซึ่งเปนการเริ่มตนของเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งปจจัยหลักมา
จากไวรัสโควิด 19 ซึ่งสงผลกระทบไปทั่วโลก นโยบายตาง ๆ ในการลดผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาว สงผล
ใหเกิดการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบอยางมากกับเศรษฐกิจสหรัฐที่พึ่งพาภาคบริการเปนอยางมาก โดย
ตัวเลขการวางงานพุงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ภาคการใชจายและการลงทุนลดลงอยางมากในทุกภาคสวน ถึงแมวาตัวเลขการนําเขา
และสงออกสุทธิจะยังคงเปนบวก แตตัวเลขดังกลาวเกิดจากการลดลงอยางมากของการนําเขาสินคาจากตางประเทศ ซึ่งสงผลให
เฟดตองดําเนินนโยบายผอนคลายทางการเงินโดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับต่ําที่สุดในประวัติการณที่ 0.00–0.25%
และเฟดยังคงพรอมใชเครื่องมือทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุนเศรษฐกิจอยางเต็มที่
ถึงแมวาเฟดจะยังสงสัญญานวาจะไม
ดําเนินนโยบายทางการเงินติดลบ แตก็ยังคงไมเรงขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกวาความเชื่อมั่นของเอกชนและประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้น
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปนี้ไดรับผลกระทบอยางหนักจากไวรัสโควิด 19 สงผลใหจีดีพีไทยในไตรมาสที่ 1 หดตัวลดลง
-1.80% ซึ่งเปนการหดตัวลงเปนครั้งแรกตั้งแตเมื่อป 2557 การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 มีความรุนแรง และสงผลกระทบไป
ทุกภาคสวนของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายเวนระยะหางทางสังคม และการปดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของเชื้อดังกลาวสงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางมากโดยการบริโภคชะลอตัวลง
โดยเฉพาะในกลุมสินคา
คงทน, โรงแรม และรานอาหารลดลงอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับรายได, ความเชื่อมั่นผูบริโภค และจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลง
โดยจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศลดลงถึง 38% จากการปดพรมแดนตาง ๆ ทั่วโลก ทางดานลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนก็
ปรับตัวลดลง เนื่องจากความลาชาของพรบ.รายจายประจําป และการชะลอการลงทุนของภาคเอกชนทั้งจากการกอสรางและ
เครื่องจักร ในขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปในเดือนมิถุนายนติดลบที่ -1.54% ซึ่งปจจัยหลักมาจากราคาพลังงานในตางประเทศที่
ลดลงอยางรวดเร็ว
โดยลาสุดสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคงแหงชาติไดปรับลดประมาณการการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของปนี้ลงมาอยูที่ -5.0% ถึง -6.0% ซึ่งถือเปนแนวโนมการปรับตัวลงรุนแรงที่สุดตั่งแตป 2541
สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติใหลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยูที่ระดับ 0.50% โดยคณะกรรมการมี
มุมมองวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมวาจะเติบโตไดต่ํากวาที่คาดการณไว
เงินเฟอยังคงอยูในระดับติดลบและเสถียรภาพระบบ
การเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ โดยกรรมการสวนใหญเห็นวานโยบายผอนคลายมากขึ้นจะชวยลดผลกระทบจาก
ปจจัยลบที่เกิดขึ้นได แตอยางไรก็ตาม กนง.ก็ยังคงติดตามเรื่องเสถียรภาพระบบการเงิน, สภาพคลองในระบบการเงิน และ
ผลกระทบจากสถานการณ โควิด19 ตอไป
สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ ยังคงเนนถือตราสารตลาดเงินและตราสารหนี้จนครบอายุ กองทุนเนน
ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ เพื่อบริหารความเสี่ยงในดานความสามารถในการชําระหนี้ (Credit Risk) และความเสี่ยง
ทางดานตลาด (Market Risk) ทําใหในรอบ 1 ปที่ผานมา กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ มีผลการดําเนินงานอยูในระดับที่นาพอใจ

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

คณะผูจ ัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

รายงานการวิเคราะหของบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษทั จัดการกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
ภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจสหรัฐในป 2563 หดตัวลงในไตรมาสแรกถึง 4.8% ซึ่งเปนการเริ่มตนของเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งปจจัยหลักมา
จากไวรัสโควิด19 ซึ่งสงผลกระทบไปทั่วโลก นโยบายตาง ๆ ในการลดผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาว สงผล
ใหเกิดการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบอยางมากกับเศรษฐกิจสหรัฐที่พึ่งพาภาคบริการเปนอยางมาก โดย
ตัวเลขการวางงานพุงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ภาคการใชจายและการลงทุนลดลงอยางมากในทุกภาคสวน ถึงแมวาตัวเลขการนําเขา
และสงออกสุทธิจะยังคงเปนบวก แตตัวเลขดังกลาวเกิดจากการลดลงอยางมากของการนําเขาสินคาจากตางประเทศ ซึ่งสงผลให
เฟดตองดําเนินนโยบายผอนคลายทางการเงินโดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับต่ําที่สุดในประวัติการณที่ 0.00–0.25%
และเฟดยังคงพรอมใชเครื่องมือทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุนเศรษฐกิจอยางเต็มที่
ถึงแมวาเฟดจะยังสงสัญญานวาจะไม
ดําเนินนโยบายทางการเงินติดลบ แตก็ยังคงไมเรงขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกวาความเชื่อมั่นของเอกชนและประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้น
เศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวมปรับตัวแยลง โดยอัตราเพิ่มของผลผลิตภายในประเทศ (GDP) ของประเทศตาง ๆ ในไตรมาส
1 ป 2563 เปนดังนี้ สหรัฐฯเติบโตรอยละ -4.80 ไตรมาสตอไตรมาส สหภาพยุโรปเติบโตรอยละ -3.80 ไตรมาสตอไตรมาส จีน
เติบโตรอยละ -9.8 ไตรมาสตอไตรมาส เกาหลีใตเติบโตรอยละ -1.4 ไตรมาสตอไตรมาส อัตราเงินเฟอของกลุมประเทศพัฒนา
แลวคอนขางผันผวนเนื่องจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวอยางผันผวน และเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินนโยบายทางการเงินของ
ประเทศตาง ๆ
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปนี้ ไดรับผลกระทบอยางหนักจากไวรัสโควิด 19 สงผลใหจีดีพีไทยในไตรมาสที่ 1 หดตัวลดลง
-1.80% ซึ่งเปนการหดตัวลงเปนครั้งแรกตั้งแตเมื่อป 2557 การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 มีความรุนแรง และสงผลกระทบไป
ทุกภาคสวนของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายเวนระยะหางทางสังคม และการปดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของเชื้อดังกลาวสงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางมากโดยการบริโภคชะลดตัวลง
โดยเฉพาะในกลุมสินคา
คงทน, โรงแรม และรานอาหารลดลงอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับรายได, ความเชื่อมั่นผูบริโภค และจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลง
โดยจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศลดลงถึง 38% จากการปดพรมแดนตาง ๆ ทั่วโลก ทางดานลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนก็
ปรับตัวลดลง เนื่องจากความลาชาของพรบ.รายจายประจําป และการชะลอการลงทุนของภาคเอกชนทั้งจากการกอสรางและ
เครื่องจักร ในขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปในเดือนมิถุนายนติดลบที่ -1.54% ซึ่งปจจัยหลักมาจากราคาพลังงานในตางประเทศที่
ลดลงอยางรวดเร็ว โดยลาสุดสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคงแหงชาติ ไดปรับลดประมาณการการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของปนี้ลงมาอยูที่ -5.0% ถึง -6.0% ซึ่งถือเปนแนวโนมการปรับตัวลงรุนแรงที่สุดตั่งแตป 2541

ตลาดตราสารหนี้
หลังจากที่ กนง. จะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเปนรอยละ 0.50 ตอป ในเดือนพฤษภาคมนี้ แตเศรษฐกิจไทยยังคงมี
ความผันผวนจากปจจัยทั้งในและตางประเทศ รวมถึงอัตราเงินเฟอยังคงอยูในระดับต่ํา จึงทําใหเศรษฐกิจไทยยังคงมีความผัน
ผวน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 เทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม 2562 อัตราผลตอบแทน
ในชวงอายุ 1 เดือนถึง 10 ป มีการปรับตัวลดลงประมาณรอยละ 0.20 ถึง 0.70 โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยชวงอายุ 10
ปอยูที่รอยละ 1.18 ในขณะที่อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนโดยรวมปรับลดลงอยางมากตลอด
ทุกชวงอายุประมาณ 1.20% ถึง 1.40% เชนกัน
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

ความเห็นของบริษทั จัดการกองทุนรวมเกีย่ วกับการลงทุนเพือ่ เปนทรัพยสนิ ของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวนั ที่
1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563
จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ ที่เนนลงทุนในตราสารหนี้อายุประมาณ 3 เดือน ทําใหตราสาร
หนี้สวนใหญไมไดรับผลกระทบจากการตีราคาตามมูลคาตลาด (Mark-to-Market) อยางไรก็ตาม ยังมีตราสารหนี้บางตัวที่
ตองตีราคาตามราคาตลาด จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนเล็กนอยในบางวัน นอกจากนั้นทางกองทุนได
ปรับเพิ่มสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงเพื่อรองรับการไถถอนหนวยลงทุน เพื่อใหเหมาะสมกับกองทุนเปดที่ใหผูลงทุนสามารถซื้อ
ขายหนวยลงทุนไดทุกวัน รวมทั้งใหเหมาะสมกับแนวโนมการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในรอบบัญชีทผี่ า นมาเมือ่ เทียบกับรอบบัญชีกอ นหนา
กองทุนมีเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีกอนหนา โดย ณ สิน้ งวด มียอดคงเหลือ 24.50 ลานบาท โดยกลุมการ
ลงทุนที่ลงทุนสูง คือ พันธบัตรรัฐบาล ทําใหรายไดของกองทุนสม่ําเสมอตลอดมา

รายงานการลงทุนทีไ่ มเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ชีพรอมทัง้ การดําเนินการแกไข
ไมมี

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนีด้ ว ยทรัพยสนิ อืน่ (ถามี)
ไมมี

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนีห้ รือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีทผี่ อู อกตราสารแหงหนีห้ รือลูกหนีแ้ หงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนีห้ รือมีพฤติการณวา จะไมสามารถชําระหนีไ้ ด (ถามี)
ไมมี

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

ขอมูลทัว่ ไปของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
วัตถุประสงคของกองทุน
ใหความมั่นคงในการดํารงเงินตน สรางผลตอบแทนที่สม่ําเสมอ และใหสภาพคลองสูง
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
-กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ในประเทศ
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : ไมมีการลงทุนในตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ :
นโยบายการกูย มื (ถามี) :
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชวี้ ัด (active management)
ดัชนีชวี้ ดั /อางอิง (Benchmark) :
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA Short-term Government Bond
Total Return Index) (รอยละ 50)และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นที่มีอันดับความนาเชือ่ ถือของผูออกตราสารอยูใน
ระดับ A-ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA Commercial Paper A- Up Index) (รอยละ 50)
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดดังกลาวเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เปนตน (จากเดิมใชตวั ชีว้ ัดเปน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึง
วันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วดั คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู งทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกพหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีทผี่ ูออกตัวดัชนีของตัวชีว้ ัดไมไดจดั ทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู งทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในตราสารตลาดเงินภาครัฐ ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย หรือ
พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ํา
ประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่กระทรวงการคลังเปนผูออก ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน ทั้งนี้ เงินสวนทีเ่ หลือ กองทุน
จะลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใชเงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ หรือธุรกรรมทางการเงิน ที่มีกําหนดการชําระคืนเมื่อทวงถาม หรืออายุของสัญญา หรือ
จะครบกําหนดชําระคืนไมเกิน 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน หรือเขาทําสัญญานั้น ภายใตหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
ทั้งนี้ กองทุนจะพยายามใหอายุถัวเฉลีย่ แบบถวงน้ําหนัก (portfolio duration) ของตราสาร ธุรกรรมทางการเงิน (รวมเงินฝาก) ที่
กองทุนลงทุน ไมเกิน 92 วัน โดยประมาณ โดยจะคํานึงถึงความมัน่ คงและผลตอบแทนของตราสารเปนสําคัญ
ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสนิ ของกองทุนนี้มีอายุถัวเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งเกิน 3 เดือนติดตอกันเปนระยะเวลา 5 วันทําการไมวาจะเกิดจากการลงทุนเพิ่มหรือไมก็ตาม บริษัทจะดําเนินการให
เปนไปตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสีย่ ง (Hedging) ดานราคาตราสาร
และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เทานั้น ทั้งนี้ อายุของธุรกรรมดังกลาวขางตนตองไมเกิน 397 วัน โดยประมาณ
กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes)
ขอมูลเพิ่มเติม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ
ทั่วไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับ
ชื่อเว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลตั้งแตวันที่ 17
มกราคม 2563 เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังนี้
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เรื่อง
1. Website และ Email Address

ขอมูลปจจุบัน
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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ผลการดําเนินงานระหวางงวดปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ
30 เม.ย. 30 เม.ย.
งวดปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่
63
62

30 เม.ย.
61

28 เม.ย.
60

29 เม.ย.
59

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

13.6855

13.5380

13.4133

13.267

13.1079

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

13.8425

13.6855

13.5380 13.4133

13.267

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป

+1.14%

+1.09%

+0.92% +1.11%

+1.21%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป

+1.13%

+0.72%

+0.72% +0.72%

+0.72%

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

13,841

17,598

21,440

19,224

21,555

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

21,989

13,841

17,598

21,440

19,224

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดป (ลานบาท)

13,875

16,171

24,216

19,657

18,448

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท)

+7,996

-3,932

-4,068

+2,001

-2,555

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate)

2.16%

0.74%

1.68%

1.60%

1.53%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่ นออกตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิเฉลีย่
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TMBTM

45.00%

TMBTM

Benchmark 1 Return

40.00%

38.42%
35.00%
30.00%
25.00%

21.40%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
01-Apr-02

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
1 ป
รอยละตอป
(31 ม.ค. 63)
(31 ต.ค. 62) (30 เม.ย. 62)
+0.19%
+0.45%
+1.14%
กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
เกณฑมาตรฐาน **
+0.37%
+0.77%
+1.13%

30-Apr-20

ยอนหลัง
3 ป
(28 เม.ย. 60)
+1.05%

ตั้งแตจัดตั้ง
กองทุน
29 มี.ค. 45
+1.85%

+0.85%

+1.07%

**ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA Short-term Government Bond Total
Return Index)
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

รายงานของผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบรายละเอียด
เงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และขอมูล
ทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ผลการ
ดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ บัญชีที่กํา หนดโดยสภาวิชาชีพบัญ ชี ในสว นที่เกี่ยวของกับ การตรวจสอบงบการเงิน
และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชี
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูบริหารเพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบ ริห ารมีหนา ที่รับ ผิดชอบในการจัดทํา และนํา เสนองบการเงิน เหลา นี้โ ดยถูก ตอ งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบั ญ ชี
ซึ่ ง รวมความเห็ น ของข า พเจ า อยู ด ว ย ความเชื่ อ มั่ น อย า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง แต ไ ม ไ ด เ ป น การ
รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชีจะสามารถตรวจพบข อมูลที่ขัด ตอข อเท็จจริ งอั น เป น
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
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สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแ นน อนที่มีส าระสํา คัญ ขา พเจา ตอ งกลา วไวในรายงานของผูส อบบัญ ชีข องขา พเจา โดยใหขอ สัง เกตถึง
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง
ไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง



ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว างแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

(นางสาวชมภูนุช แซแต)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 4 มิถุนายน 2563
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กองทุ น เป ด ทหารไทยธนรั ฐ
งบดุ ล
ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2563
บาท
หมายเหตุ
สิ นทรั พย
เงิ นลงทุนตามมูลคายุ ติธรรม (ราคาทุน 22,200,022,895.16 บาท
ในป 2563 และ 13,615,356,213.14 บาท ในป 2562) 3, 7, 8
เงินฝากธนาคาร
5
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
7
จากการขายหนวยลงทุน
รวมสิ นทรั พย
หนี้สิน
เจาหนี้จากการซื้อเงิ นลงทุน
คาใชจายคางจาย
7
ภาษีเงิ นไดคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรั พย สุทธิ
สิ นทรั พย สุทธิ :
ทุนที่ไดรับจากผู ถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรั พย สุทธิ
สิ นทรั พย สุทธิ ตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแล วทั้งหมด ณ วันสิ้ นป (หนวย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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4

2563

2562

22,201,616,884.36
24,498,089.29

13,615,699,883.89
15,813,614.92

16,598,001.34
52,738,757.78
22,295,451,732.77

15,741,095.81
233,888,986.41
13,881,143,581.03

299,956,281.00
5,476,775.85
715,287.40
251,678.09
306,400,022.34
21,989,051,710.43

36,930,802.52
3,503,947.71
208,698.02
40,643,448.25
13,840,500,132.78

15,885,154,787.32

10,113,209,476.25

1,259,491,885.36
4,844,405,037.75
21,989,051,710.43

(964,661,636.10)
4,691,952,292.63
13,840,500,132.78

13.8425
1,588,515,478.7298

13.6855
1,011,320,947.6235
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งบกํ า ไรขาดทุ น
สํ า หรั บป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 เมษายน 2563
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
ภาษีเงิ นได
คาใชจายอื่ น
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุ ทธิ

หมายเหตุ
3
7
3
6, 7
6
6, 7

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
3
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิ ที่ยังไมเกิดขึ้ นจากเงิ นลงทุน
รวมรายการกําไรสุ ทธิ จากเงิ นลงทุนที่เกิดขึ้ นและที่ยังไมเกิดขึ้ น
การเพิ่มขึ้ นในสิ นทรั พย สุทธิ จากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2563

2562

188,473,973.12
188,473,973.12

224,194,819.27
224,194,819.27

27,794,577.66
3,717,524.63
12,160,127.82
718,407.47
320.00
44,390,957.58
144,083,015.54

32,342,106.70
4,325,756.67
14,149,671.64
50,817,535.01
173,377,284.26

7,119,411.13
1,250,318.45
8,369,729.58

89,706.26
379,031.05
468,737.31

152,452,745.12

173,846,021.57

กองทุ น เป ด ทหารไทยธนรั ฐ
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงสิ น ทรั พย สุ ท ธิ
สํ า หรั บป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 เมษายน 25 63
บาท
2563
การเพิ่มขึ้ นในสิ นทรั พย สุทธิ จากการดําเนินงานในระหวางป
รายไดสุทธิ จากการลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิ ที่ยังไมเกิดขึ้ นจากเงิ นลงทุน
การเพิ่มขึ้ นสุ ทธิ ในสิ นทรั พย สุทธิ จากการดําเนินงาน
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนที่ขายในระหวางป
มูลคาหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ ของทุนที่ไดรับจากผู ถือหนวยลงทุน
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ของสิ นทรั พย สุทธิ ในระหวางป
สิ นทรั พย สุทธิ ตนป
สิ นทรั พย สุทธิ ปลายป

2562

144,083,015.54
7,119,411.13
1,250,318.45
152,452,745.12

173,377,284.26
89,706.26
379,031.05
173,846,021.57

94,658,187,708.78
(86,662,088,876.25)
7,996,098,832.53
8,148,551,577.65
13,840,500,132.78
21,989,051,710.43

50,834,197,871.77
(54,765,775,729.07)
(3,931,577,857.30)
(3,757,731,835.73)
17,598,231,968.51
13,840,500,132.78

หนวย
การเปลี่ ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน
(มูลคาหนวยละ 10 บาท)
หนวยลงทุน ณ วันตนป
บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป
หัก : หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางป
หนวยลงทุน ณ วันปลายป

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

1,011,320,947.6235
6,858,950,429.9106
(6,281,755,898.8043)
1,588,515,478.7298

1,299,905,841.3662
3,737,484,085.6461
(4,026,068,979.3888)
1,011,320,947.6235

กองทุ น เป ด ทหารไทยธนรั ฐ
งบกระแสเงิ น สด
สํ า หรั บป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 เมษายน 25 63
บาท
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้ นในสิ นทรั พย สุทธิ จากการดําเนินงาน
ปรั บกระทบการเพิ่มขึ้ นในสิ นทรั พย สุทธิ จากการดําเนินงาน
ให เปนเงิ นสดสุ ทธิ ไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซือ้ เงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
ส วนต่ํามูลคาตราสารหนี้ตัดบัญชี
การเพิม่ ขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลู กหนี้จากการขายหนวยลงทุน
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้จากการซื้อเงิ นลงทุน
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย
การเพิ่มขึ้ นในภาษีเงิ นไดคางจาย
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิ ที่ยังไมเกิดขึ้ นจากเงิ นลงทุน
เงิ นสดสุ ทธิ ไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การขายหนวยลงทุนในระหวางป
การรั บซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป
เงิ นสดสุ ทธิ ไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงิ นฝากธนาคาร ณ วันตนป
เงิ นฝากธนาคาร ณ วันปลายป

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

2562

152,452,745.12

173,846,021.57

(99,907,589,479.95)
91,495,824,405.14
(165,782,196.08)
(856,905.53)
181,150,228.63
263,025,478.48
1,972,828.14
715,287.40
42,980.07
(7,119,411.13)
(1,250,318.45)
(7,987,414,358.16)

(78,788,550,053.54)
83,098,453,382.37
(199,349,244.26)
(332,977.65)
(91,884,107.81)
(279,409,640.12)
(985,285.95)
(43,289.40)
(89,706.26)
(379,031.05)
3,911,276,067.90

94,658,187,708.78
(86,662,088,876.25)
7,996,098,832.53
8,684,474.37
15,813,614.92
24,498,089.29

50,834,197,871.77
(54,765,775,729.07)
(3,931,577,857.30)
(20,301,789.40)
36,115,404.32
15,813,614.92

กองทุ น เป ด ทหารไทยธนรั ฐ
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2563
การแสดงรายละเอี ยดเงินลงทุนใชการจั ดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
อัตรา
ชื่อหลักทรัพย

วันครบอายุ

รอยละของ

ดอกเบีย้

เงินตน

มูลคายุ ติธรรม

(%)

(บาท)

(บาท)

มูลคาเงินลงทุน

เงิน ฝากประจํ า
ธนาคารอาคารสงเคราะห

14/01/64

1.50

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

4.50

ธนาคารธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

10/06/63

1.90

400,000,000.00

400,000,000.00

1.80

ธนาคารธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

16/07/63

1.80

350,000,000.00

350,000,000.00

1.58

1,750,000,000.00

7.88

รวมเงิ น ฝากประจํ า
พั น ธบั ต ร
ธนาคารแหงประเทศไทย CB20505A

05/05/63

1,500,000,000.00

1,499,927,345.66

6.76

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20507A

07/05/63

1,576,000,000.00

1,575,797,454.42

7.10

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20507B

07/05/63

242,000,000.00

241,961,676.41

1.09

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20514B

14/05/63

1,685,000,000.00

1,684,591,026.71

7.59

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20514C

14/05/63

76,000,000.00

75,988,903.54

0.34

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20521A

21/05/63

1,093,000,000.00

1,092,435,234.33

4.92

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20521B

21/05/63

470,000,000.00

469,849,700.10

2.12

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20528A

28/05/63

964,000,000.00

963,366,545.59

4.34

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20528B

28/05/63

922,000,000.00

921,494,111.78

4.15

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20604A

04/06/63

1,278,000,000.00

1,276,996,279.87

5.75

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20604B

04/06/63

487,000,000.00

486,558,393.39

2.19

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20604C

04/06/63

1,715,000,000.00

1,713,654,356.06

7.72

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20611A

11/06/63

1,766,000,000.00

1,764,114,747.36

7.95

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20611B

11/06/63

672,000,000.00

671,414,665.70

3.02

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20618A

18/06/63

622,000,000.00

621,368,725.60

2.80

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20625A

25/06/63

91,000,000.00

90,914,536.52

0.41

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20702A

02/07/63

20,000,000.00

19,984,384.80

0.09

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20702B

02/07/63

594,000,000.00

593,329,781.18

2.67

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20702C

02/07/63

1,000,000,000.00

998,905,582.62

4.50

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20709B

09/07/63

500,000,000.00

499,356,257.40

2.25

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20716A

16/07/63

50,000,000.00

49,952,155.41

0.22

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

กองทุ น เป ด ทหารไทยธนรั ฐ
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2563
การแสดงรายละเอี ยดเงินลงทุนใชการจั ดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
อัตรา
ชื่อหลักทรัพย

วันครบอายุ

รอยละของ

ดอกเบีย้

เงินตน

มูลคายุ ติธรรม

(%)

(บาท)

(บาท)

มูลคาเงินลงทุน

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20716B

16/07/63

1,000,000,000.00

998,991,155.78

4.50

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20723B

23/07/63

1,500,000,000.00

1,498,415,579.47

6.75

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20730A

30/07/63

213,000,000.00

212,736,536.06

0.96

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20730B

30/07/63

220,000,000.00

219,778,896.41

0.99

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20806A

06/08/63

10,000,000.00

9,989,248.56

0.04

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20820A

20/08/63

100,000,000.00

99,876,987.12

0.45

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20903B

03/09/63

100,000,000.00

99,866,616.51

0.45

รวมพั น ธบั ต ร

20 ,451,616 ,884.36

9 2.12

รวมเงิ น ลงทุ น (ราคาทุ น 22,2 00,0 22,8 95.16 บาท)

22,201,616 ,884.36

10 0.00

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

กองทุ น เป ด ทหารไทยธนรั ฐ
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2 56 2
การแสดงรายละเอี ยดเงินลงทุนใชการจั ดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
อัตรา
ชื่อหลักทรัพย

วันครบอายุ

รอยละของ

ดอกเบีย้

เงินตน

มูลคายุ ติธรรม

(%)

(บาท)

(บาท)

มูลคาเงินลงทุน

เงิ น ฝากประจํ า
ธนาคารอาคารสงเคราะห

11/12/62

1.85

150,000,000.00

150,000,000.00

1.10

ธนาคารอาคารสงเคราะห

04/11/62

1.85

300,000,000.00

300,000,000.00

2.20

ธนาคารธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

10/06/62

1.65

450,000,000.00

450,000,000.00

3.31

ธนาคารธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

15/07/62

1.65

350,000,000.00

350,000,000.00

2.57

1,2 50 ,0 00 ,0 00.0 0

9 .18

รวมเงิ น ฝากประจํ า
พั น ธบั ต ร
ธนาคารแหงประเทศไทย BOT198A

28/08/62

1.49

170,000,000.00

169,860,584.70

1.25

ธนาคารแหงประเทศไทย BOT199A

12/09/62

1.65

64,000,000.00

63,967,226.24

0.47

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19502A

02/05/62

248,000,000.00

247,988,774.00

1.82

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19502B

02/05/62

833,000,000.00

832,962,124.23

6.12

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19509A

09/05/62

37,000,000.00

36,986,489.32

0.27

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19509B

09/05/62

935,000,000.00

934,663,615.33

6.86

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19516B

16/05/62

741,000,000.00

740,498,505.60

5.44

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19523B

23/05/62

705,000,000.00

704,306,086.38

5.17

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19530A

30/05/62

52,000,000.00

51,930,992.25

0.38

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19530B

30/05/62

35,000,000.00

34,952,512.46

0.26

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19606C

06/06/62

900,000,000.00

898,537,722.17

6.60

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19613B

13/06/62

1,286,000,000.00

1,283,522,722.24

9.43

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19620A

20/06/62

280,000,000.00

279,376,392.09

2.05

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19620B

20/06/62

852,000,000.00

850,039,498.01

6.24

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19627B

27/06/62

492,000,000.00

490,699,459.32

3.60

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19704A

04/07/62

25,000,000.00

24,925,998.20

0.18

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19704B

04/07/62

690,000,000.00

687,973,400.00

5.05

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19711B

11/07/62

200,000,000.00

199,369,800.25

1.46

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19718B

18/07/62

2,080,000,000.00

2,072,647,495.95

15.22

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19725B

25/07/62

608,000,000.00

605,637,043.61

4.45

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

กองทุ น เป ด ทหารไทยธนรั ฐ
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ต อ )
ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2 56 2
การแสดงรายละเอี ยดเงินลงทุนใชการจั ดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน
อัตรา
ชื่อหลักทรัพย

วันครบอายุ

รอยละของ

ดอกเบีย้

เงินตน

มูลคายุ ติธรรม

(%)

(บาท)

(บาท)

มูลคาเงินลงทุน

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19822A

22/08/62

542,000,000.00

539,129,174.07

3.96

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19905B

05/09/62

220,000,000.00

218,668,518.41

1.62

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19912A

12/09/62

200,000,000.00

198,737,770.14

1.46

ธนาคารแหงประเทศไทย CB19O24A

24/10/62

200,000,000.00

198,317,978.92

1.46

รวมพั น ธบั ต ร

12 ,3 65 ,6 99 ,8 83.8 9

90.8 2

รวมเงิ น ลงทุ น (ราคาทุ น 13,615,35 6,213.14 บาท)

13,6 15 ,6 99 ,8 83.8 9

100.00

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

กองทุ น เป ด ทหารไทยธนรั ฐ
ข อ มู ล ทางการเงิ น ที่ สํ าคั ญ
สํ าหรั บป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 เมษายน 2563
บาท
ข อมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสิ นทรั พย สุทธิ ตนป
รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน
รายไดจากการลงทุนสุ ทธิ *
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยังไมเกิดขึ้ นจากเงิ นลงทุน **
รายไดจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้ น
มูลคาสิ นทรั พย สุทธิ ปลายป
อั ตราส วนของกําไรสุ ทธิ ตอมูลคาสิ นทรั พย สุทธิ
ถั วเฉลี่ ยระหวางป (%)

2563

2562

2561

2560

2559

2558

13.6855

13.5380

13.4141

13.2674

13.1079

12.8815

0.1428
0.0121
0.0021
0.1570
13.8425

0.1457
0.0003
0.0015
0.1475
13.6855

0.1241
(0.0002)
0.1239
13.5380

0.1465
0.0006
(0.0004)
0.1467
13.4141

0.1604
0.0266
(0.0275)
0.1595
13.2674

0.2247
0.0009
0.0008
0.2264
13.1079

1.10

1.08

0.93

1.10

1.21

1.74

13,840,500

17,598,232

21,441,659

19,224,333

21,555,010

0.31

0.31

0.31

0.31

0.32

1.07

0.92

1.10

1.21

1.73

981.55

1,139.48

1,408.87

1,420.13

1,047.46

อั ตราส วนทางการเงิ นที่สําคัญและข อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ
มูลคาสิ นทรั พย สุทธิ ปลายป (พันบาท)
21,989,052
อั ตราส วนของคาใชจายรวมตอมูลคาสิ นทรั พย สุทธิ
ถั วเฉลี่ ยระหวางป (%)
0.32
อั ตราส วนของรายไดจากการลงทุนสุ ทธิ ตอมูลคาสิ นทรั พย สุทธิ
ถั วเฉลี่ ยระหวางป (%)
1.04
อั ตราส วนของการซื้อขายเงิ นลงทุนระหวางปตอมูลคาสิ นทรั พย สุทธิ
ถั วเฉลี่ ยระหวางป (%) ***
1,357.88

ข อมูลเพิ่มเติม
* คํานวณจากจํานวนหนวยที่จําหนายแล วถั วเฉลี่ ยระหวางป
** ข อมูลตอหนวยที่รายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรื อขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้ นในระหวางปเนื่องจาก
ชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นขึ้ นอยู กับความผั นผวนของราคาตลาดขอเงิ นลงทุนในระหวางป
*** ไมนับรวมเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนในตั๋วสั ญญาใชเงิ น และการซื้อขายเงิ นลงทุนตองเปนรายการซื้อหรื อขายเงิ นลงทุนอย างแทจริ งซึ่งไมรวมถึ งการซื้อโดย
มีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืน

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2563
1.

ลักษณะของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2545 ปจจุบันกองทุนมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 60,000 ลานบาท
(แบงเปน 6,000 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัท
จั ด การ”) เปน ผูจัด การกองทุนและนายทะเบียนหนว ยลงทุน และธนาคารไทยพาณิช ย จํา กัด (มหาชน) เปน ผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุน
กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมมีกําหนดอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตรา
สารตลาดเงินภาครัฐ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้
ที่กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ํา
ประกัน เงินสวนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใชเงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือ
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และกองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญา
ขายคืน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน

2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได
จัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนิน
ธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน”
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม ซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับ
การปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญ
เปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมีดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทนรับ หรือ
จายลวงหนา
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกองทุน
การประกาศใชแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่
ประกาศใชโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2563
ฝายบริหารของกองทุนอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกลาว
3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การวัดคาเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุน มีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุ น
ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น
- หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน
- กองทุนใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกําหนดภายใน
90 วัน นับ ตั้ง แตวันที่ลงทุนและไมมีเงื่อนไขการตออายุเมื่อมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไมแตกตางจาก
ราคาทุนตัดจําหนายอยางเปนสาระสําคัญ
กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ
วันที่วัดคาเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

บัญชีสวนเกินและสวนต่ํามูลคาตราสารหนี้ตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งยอดที่ตัดจําหนายนี้แสดงเปน
รายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน
ภาษีเงินได
กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย
โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2562
การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
4.

กําไรสะสมตนป
บาท
รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 29 มี.ค.45)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 29 มี.ค.45)

2563

2562

4,846,084,057.91

4,672,706,773.65

(154,475,436.03)

(154,565,142.29)

343,670.75

(35,360.30)

4,691,952,292.63

4,518,106,271.06

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
(เริ่มสะสม 29 มี.ค.45)
กําไรสะสมตนป
5.

เงินฝากธนาคาร
บาท
ธนาคาร
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

2563
-

2562
491,906.63
8,660,661.26
43,950.11

อัตราดอกเบี้ย (%)
2563
2562
0.75
0.75
0.375

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากธนาคาร
6.

24,498,089.29
24,498,089.29

0.125

0.375

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน

7.

6,617,096.92
15,813,614.92

อัตรารอยละ
ไมเกิน 0.25 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
ไมเกิน 0.04 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
ไมเกิน 0.0875 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือ กรรมการ
เดี ยวกั นกั บบริ ษั ทจั ดการและกองทุ น รายการที่ สํ าคั ญดั งกล าวสํ าหรั บป สิ้ นสุ ดวั นที่ 30 เมษายน 2563 และ 2562 มี
ดังตอไปนี้
บาท
2563

2562

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการ

27,794,577.66

32,342,106.70

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

12,160,127.82

14,149,671.64

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน

ซื้อเงินลงทุน

7,635,933,324.75

12,010,739,072.42

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

2,392,069,364.42

462,465,737.46

ราคาตลาด

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ซื้อเงินลงทุน

16,043,260,448.53

-

ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน

1,996,501,903.11

-

ราคาตลาด

4,798,356.16

-

ราคาตลาด

-

ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ

กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ซื้อเงินลงทุน

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

999,551,229.51

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
2563

2562

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย

3,535,175.57

2,294,366.35

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย

1,546,639.35

1,003,785.25

750,000,000.00

-

11,810,684.94

-

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุน
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
8.

ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํา นวน
เงิ น 188,403.86 ลา นบาท (ป 2562: จํา นวนเงิ น 158,727.00 ลา นบาท) โดยคิด เปน อัต รารอ ยละ 1,357.88 (ป
2562: รอยละ 981.55) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป

9.

การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
กองทุนไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือ
การคา
มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาดที่แสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท องตลาดเพิ่ มสูงขึ้ น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ ยใน
ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความ
ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเทานั้น

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิ ดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบั ติ ตามภาระผู กพั นที่ ระบุไวในเครื่องมื อทางการเงิ น
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไมคาดวา
จะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานตลาด
กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผ ลกระทบ
ทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตราสาร
วามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได
การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน
10. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
กลุ"มของตราสาร
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(ข) ตราสารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย7 หรือบริษัทเงินทุน
เป<นผู?ออก ผู?รับรอง ผู?รับอาวัล ผู?สลักหลัง หรือผู@าประกั
?ค?
น
(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ@ตากวาอันดับที่สามารถลงทุนได?
(investment grade) หรือตราสารที่ไมได?รับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

มูลค"าตามราคา % of NAV
ตลาด (บาท)
20,451,616,884.36
93.01%
0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

0.00
1,791,077,356.88

0.00%
8.14%

กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
ข0อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
จํานวนเงินต0นและ
จํานวนหุ0น/หน"วย

พันธบัตร
อายุคงเหลือน?อยกวาหนึ่งปR
รวมพันธบัตร
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห7
บมจ. ธนาคารธนชาต
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย7
รวมเงินฝากธนาคาร
ทรัพย7สินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพย7สินสุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพย7สินสุทธิตอหนวย

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

มูลค"าตามราคา
ตลาด (บาท)

20,466,000,000 20,451,616,884.36
20,451,616,884.36
1,000,000,000
750,000,000

1,004,426,229.51
761,810,684.94
24,840,442.43
1,791,077,356.88
52,757,491.53
-306,400,022.34
21,989,051,710.43
1,588,515,478.73
13.8425

% of NAV

93.01%
93.01%
4.57%
3.46%
0.11%
8.14%
0.24%
-1.39%
100.00%

กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
รายละเอียดและอันดับความนาเชือ่ ถือของตราสาร
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ประเภทหลักทรัพย

ผูร ับรอง /
อาวัล /
คาŠ ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
นาเชือ่ ถือ

มูลคาหนาตัว๋

มูลคาตามราคา
ตลาด(บาท)

ชือ่ ผูอ อก

ชือ่ หลักทรัพย

1 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20505A

5 พ.ค. 63

GOV

1,500,000,000.00

1,499,927,345.66

2 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20507A

7 พ.ค. 63

GOV

1,576,000,000.00

1,575,797,454.42

3 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20507B

7 พ.ค. 63

GOV

242,000,000.00

241,961,676.41

4 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20514B

14 พ.ค. 63

GOV

1,685,000,000.00

1,684,591,026.71

5 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20514C

14 พ.ค. 63

GOV

76,000,000.00

75,988,903.54

6 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20521A

21 พ.ค. 63

GOV

1,093,000,000.00

1,092,435,234.33

7 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20521B

21 พ.ค. 63

GOV

470,000,000.00

469,849,700.10

8 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20528A

28 พ.ค. 63

GOV

964,000,000.00

963,366,545.59

9 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20528B

28 พ.ค. 63

GOV

922,000,000.00

921,494,111.78

10 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20604A

4 มิ.ย. 63

GOV

1,278,000,000.00

1,276,996,279.87

11 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20604B

4 มิ.ย. 63

GOV

487,000,000.00

486,558,393.39

12 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20604C

4 มิ.ย. 63

GOV

1,715,000,000.00

1,713,654,356.06

13 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20611A

11 มิ.ย. 63

GOV

1,766,000,000.00

1,764,114,747.36

14 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20611B

11 มิ.ย. 63

GOV

672,000,000.00

671,414,665.70

15 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20618A

18 มิ.ย. 63

GOV

622,000,000.00

621,368,725.60

16 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20625A

25 มิ.ย. 63

GOV

91,000,000.00

90,914,536.52

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
รายละเอียดและอันดับความนาเชือ่ ถือของตราสาร (ตอ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ประเภทหลักทรัพย

ผูร ับรอง /
อาวัล /
คาŠ ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
นาเชือ่ ถือ

ชือ่ ผูอ อก

ชือ่ หลักทรัพย

17 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20702A

2 ก.ค. 63

GOV

20,000,000.00

19,984,384.80

18 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20702B

2 ก.ค. 63

GOV

594,000,000.00

593,329,781.18

19 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20702C

2 ก.ค. 63

GOV

1,000,000,000.00

998,905,582.62

20 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20709B

9 ก.ค. 63

GOV

500,000,000.00

499,356,257.40

21 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20716A

16 ก.ค. 63

GOV

50,000,000.00

49,952,155.41

22 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20716B

16 ก.ค. 63

GOV

1,000,000,000.00

998,991,155.78

23 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20723B

23 ก.ค. 63

GOV

1,500,000,000.00 1,498,415,579.47

24 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20730A

30 ก.ค. 63

GOV

213,000,000.00

212,736,536.06

25 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20730B

30 ก.ค. 63

GOV

220,000,000.00

219,778,896.41

26 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20806A

6 ส.ค. 63

GOV

10,000,000.00

9,989,248.56

27 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20820A

20 ส.ค. 63

GOV

100,000,000.00

99,876,987.12

28 พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB20903B

3 ก.ย. 63

GOV

100,000,000.00

99,866,616.51

29 เงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห

GHB F/D

14 ม.ค. 64

AAA(tha)

1,000,000,000.00 1,004,426,229.51

30 เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย

SCB

AA+(tha)

24,840,442.43

31 เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารธนชาต

TBANK F/D

16 ก.ค. 63

AA-

350,000,000.00

355,022,739.73

32 เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารธนชาต

TBANK F/D

10 มิ.ย. 63

AA-

400,000,000.00

406,787,945.21

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

มูลคาหนาตัว๋

มูลคาตามราคา
ตลาด(บาท)

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีระยะกลางและยาวมีอายุตังแต่ 1 ปี ขึนไปของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื&อถือ Fitch Ratings
AAA(tha) ระดับความน่าเชือถือขันสูงสุดของอันดับความน่าเชือถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชือถือนีมีความเสียง “น้ อยทีสุด”
เมือเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้ วจะกําหนดให้ แก่ตราสารทางการเงินทีออก
หรื อคําประกันโดยรัฐบาล
AA(tha)

ระดับความน่าเชือถือขันสูงมากเมือเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอืนในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชือถือของ
ตราสารทางการเงินขันนีต่างจากผู้ออกตราสารหรื อตราสารหนีอืนทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือขันสูงสุดของประเทศไทย
เพียงเล็กน้ อย

A(tha)

ระดับความน่าเชือถือขันสูงเมือเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเปลียนแปลงของ
สถานการณ์หรื อสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีได้ ตรงตามกําหนดของตราสารทาง

การเงินเหล่านีมากกว่าตราสารอืนทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือในประเภททีสูงกว่า
BBB(tha) ระดับความน่าเชือถือขันปานกลางเมือเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็ นไปได้ มากว่า
การเปลียนแปลงของสถานการณ์หรื อสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีได้ ตรงตามกําหนด
ของตราสารทางการเงินเหล่านีมากกว่าตราสารอืนทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือในประเภททีสูงกว่า
สัญลักษณ์ และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีระยะสันมีอายุต&าํ กว่ า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื&อถือ FitchRatings
F1(tha) ระดับความสามารถขันสูงสุดในการชําระหนีตามเงือนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมือเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อ
ตราสารอืน ๆ ในประเทศไทยภายใต้ อนั ดับความน่าเชือถือภายในประเทศซึงกําหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับความน่าเชือถือนีจะ
ยอมให้ สําหรับอันดับความน่าเชือถือทีมีความเสียง "น้ อยทีสุด" เมือเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอืนในประเทศเดียวกัน และ
โดยปกติแล้ ว จะกําหนดให้ กบั ตราสารทางการเงินทีออกหรื อคําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีทีมีระดับความน่าเชือถือสูงเป็ น
พิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ "+" แสดงไว้ เพิมเติมจากอันดับความน่าเชือถือทีกําหนด
F2(tha)

ระดับความสามารถในการชําระหนีตามเงือนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับทีน่าพอใจเมือเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสาร
หรื อตราสารอืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีทีได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชือถือทีสูงกว่า

F3(tha)

ระดับความสามารถในการชําระหนีตามเงือนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมือเปรี ยบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชือถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึนไปตาม
ความเปลียนแปลงในทางลบในระยะสันมากกว่าตราสารทีได้ รับการจัดอันดับทีสูงกว่า

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีระยะกลางและยาวมีอายุตังแต่ 1 ปี ขึนไปของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื&อถือ TRIS Rating
อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสียงตําทีสุด บริ ษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบียและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด และได้ รับผล
AAA
กระทบน้ อยมากจากการเปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมอืนๆ
AA

มีความเสียงตํามาก บริ ษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบียและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมอืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอยู่ในระดับ AAA

A

มีความเสียงในระดับตํา บริ ษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบียและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมอืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอยู่ในระดับสูงกว่า
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

BBB

มีความเสียงในระดับปานกลาง บริ ษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบียและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ทีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหว
ต่อการเปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมอืนๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชําระหนีทีอ่อนแอลง
เมือเทียบกับอันดับเครดิตทีอยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์ และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีระยะสันมีอายุต&าํ กว่ า > ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื&อถือ TRIS Rating
ผู้ออกตราสารหนีมีสถานะทังทางด้ านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่ งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องทีดีมากและนักลงทุนจะได้
T1
รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนีทีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอืน ผู้ออกตราสารทีได้ รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึงมีเครื องหมาย "+" ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชําระหนีทีสูงยิงขึน
ผู้ออกตราสารหนีมีสถานะทังทางด้ านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่ งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนีระยะสัน

T2

ในระดับทีน่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนีมีความสามารถในการชําระหนีระยะสันในระดับทียอมรับได้

T3

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีระยะกลางและยาวมีอายุตังแต่ 1 ปี ขึนไปของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื&อถือ Moody's Rating
Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
Aaa
Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
Aa
A
Baa

Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may
possess
certain speculative characteristics.

สัญลักษณ์ และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีระยะสันมีอายุต&าํ กว่ า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื&อถือ Moody's Rating
Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
P1
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.

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีระยะกลางและยาวมีอายุตังแต่ 1 ปี ขึนไปของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื&อถือ S&P Rating
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
AAA
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
AA
A

The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

BBB
สัญลักษณ์ และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีระยะสันมีอายุต&าํ กว่ า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื&อถือ S&P Rating
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
A1
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.

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

คาใชจา ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบปบัญชี 2562/2563 ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
ตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 2562

ตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 2562

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563

ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

27,794.58

0.1998

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

3,717.52

0.0267

คานายทะเบียน (Registrar fee)

12,160.13

0.0874

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

ภาษีเงินได

718.41

0.0052

0.32

0.0000

44,390.96

0.3191

คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
เทากับ 13,874,818,462.18 บาท

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 659.44%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) ไมมี

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
สําหรับรอบปบัญชี 2562/2563 (ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563)
ลําดับ
รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
1
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทั จัดการโดยตรง
หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance
หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรม
กับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th

รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ไมมี
รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
1
ดร.สมจินต ศรไพศาล
2
นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ
3
นายธีระศันส ทุติยะโพธิ
4
นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ
5
นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
6
นายพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ
7
นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอืน่ ๆ (Soft Commission)
1
2
3
4
5

บริษัทที่ใหผลประโยชน
Al Khalij Commercial Bank PQSC /AKCB Finance Ltd
Australia & New Zealand Banking Group Ltd
Bank of America Corporation
Bank of China International
Commonwealth Bank of Australia

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

ผลประโยชนที่ไดรับ
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ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เหตุผลในการรับผลประโยชน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

บริษัทที่ใหผลประโยชน
Credit Industriel ET Commercial
Commerzbank AG Singapore
Daiwa Securities Group Inc
DBS Bank Ltd
DZ Bank AG
Goldman Sachs
ING Bank
JP Morgan Chase & Co
Mizuho Bank, Ltd
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd
Societe Generale Corp&Inv Banking
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ
บล. โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซแบงก
บล. ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด
Industrial & Commercial Bank of China Asia (Thai) Plc.
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
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