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1 กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ 

 

วันท่ี   8 กรกฎาคม 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 
2563 ถึง 30 เมษายน 2564 ของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

เศรษฐกิจโลกในปน้ีมีแนวโนมเติบโตดีกวาท่ีคาด โดยเฉพาะสหรัฐฯ ท่ีอัตราการฉีดวัคซีนท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว โดย
ปจจุบันประชากรท่ีไดรับวัคซีนแลวอยางนอย 1 โดส ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 อยูท่ี 44.1% โดยลาสุดทางศูนยปองกันและ
ควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) ปรับขอเสนอเก่ียวกับการสวมหนากากในท่ีสาธารณะใหม โดยมีการผอนคลายมาตรการสวม
หนากาก สําหรับผูรับวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมมีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางสวนเร่ิม
กลับมาเปนปกติ สะทอนจากดัชนีรวมภาคการผลิตและภาคบริการเบ้ืองตนของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2564 ท่ีเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 
62.2 ซึ่งเปนระดับท่ีสูงสุดเปนประวัติการณจาก 59.7 ในเดือนมีนาคม 2564 กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมกลับมาเปนปกติสงผล
ให เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมฟนตัวไดตอเน่ือง นอกจากน้ี ยังไดรับปจจัยหนุนจากนโยบายการเงินท่ีผอนคลายและแผนการ
กระตุนเศรษฐกิจของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ลาสุดไดมีการเปดเผยแผน “อเมริกัน จอบส แพลน” และ “อเมริกัน แฟทิลีส  
แพลน” ท่ีมีมูลคารวมกันถึง 4.1 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยอยูในชวงรออนุมัติจากสภาครองเกรส ท้ังน้ี แมวาเศรษฐกิจจะมี
แนวโนมฟนตัวไดดีกวาคาด แตจะเห็นไดวาระดับวการฟนตัวของแตละประเทศจะแตกตางกันไปตามอัตราการฉีดวัคซีนและ
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ โดยในสหรัฐฯ และในยุโรป สถานการณเร่ิมดีข้ึน กิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมกลับมา แตในฝงเอเชีย 
เชน อินเดียและญ่ีปุน สถานการณระบาดยังคงรุนแรง มีไวรัสกลายพันธุเกิดข้ึนในอินเดีย จํานวนผูติดเชื้อรายวันอยูในระดับสูง
ตอเน่ืองจนเร่ิมกระทบระบบสาธารณสุขของอินเดีย ขณะท่ีญ่ีปุนเร่ิมมีการนํามาตรการล็อกดาวนมาใชในบางจังหวัด ซึ่งปจจัย
ดังกลาวอาจสงผลตอการจัดงานโอลิมปกของญ่ีปุนท่ีถูกเลื่อนมาจากปท่ีแลวอีกคร้ัง ดังน้ันในภาพรวมการสิ้นสุดของการ
ระบาดโควิด-19 ยังคงใชเวลาอีกสักระยะ มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐและการผอนคลายนโยบายการเงินจึงยังมีความ
จําเปนตอเน่ืองเพ่ือประคับประคองเศรษฐกิจท่ีกําลังอยูในชวงฟนตัว โดยเฉพาะในประเทศท่ีสถานการณการระบาดยังมีแนวโนม
รุนแรง 

สําหรับเศรษฐกิจไทย สถานกาณแพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยเผชิญความรุนแรง โดยการระบาดในระลอกท่ี 
3 เกิดข้ึนต้ังแตตนเดือนเมษายน 2564 จํานวนผูติดเชื้อรายวันสูงข้ึนตอเน่ือง โดยจํานวนผูติดเชื้อในระลอกน้ี (1 เมษายน -5 
พฤษภาคม 2564) อยูท่ี 46,037 ราย ซึ่งเปนระดับท่ีสูงมาก รวมถึงจํานวนผูเสียชีวิตในระลอกน้ีเปนไปในอัตราท่ีรวดเร็วอยูท่ี 
0.49% ดานจํานวนผูปวยอาการหนักท่ีตองใสเคร่ืองชวยหายใจอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน ขณะท่ีมาตรการในระลอกแรก มี
เพียงการแบงโซนพ้ืนท่ีสีและแตกตางกันไปตามแตละจังหวัด ซึ่งหากสถานการณยืดเยื้อ จํานวนผูติดเชื้อยังอยูในระดับสูงตอไป
อีกสักระยะจะเร่ิมกระทบระบบสาธารณสุขของไทยซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากน้ี ปจจุบันอัตราการ
ฉีดวัคซีนของไทยยังอยูในระดับตํ่ากวาประเทศเพ่ือนบาน โดยอยูท่ี 1.6% ของประชากรไทย ดานเกาหลีใตอยูท่ี 6.8% หรือ
สิงคโปรอยูท่ี 23.3% ดานความหลากหลายของวัคซีนยังคงมีนอย โดยปจจุบันมีเพียงสองยี่หอท่ีไดนําเขามา คือ AstraZeneca 
และ Sinovac ท่ีมีปญหาในเร่ืองของความเชื่อม่ัน อยางไรก็ดีทางภาครัฐไดเร่ิมมีการเจรจาในการนําเขาวัคซีนตัวอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
โดยบางตัวไดรับอนุญาตจากทางอย.แลว เชน Johnson & Johnson เปนตน เสนทางการฟนตัวของเศรษฐกิจเผชิญความเสี่ยง
มากข้ึน และการแพรระบาดระลอกใหมน้ี นาจะตองใชเวลาในการควบคุมยาวนานกวาคร้ังท่ีผานมา ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงแผนการเปดรับนักทองเท่ียวในปน้ี ลงอยูท่ี 2.5 แสนคน ถึง 1.2 ลานคน จากเดิมคาดการณท่ี 2 
ลานคน รวมถึงไดปรับลดคาดการณอัตราเติบโตของเศรษฐกิจอยูท่ี 1.8% จากเดิมท่ีประเมินไวท่ี 2.6% ในเดือนมีนาคม 2564 
ภายใตสมมติฐานท่ีวาภาครัฐจะออกมาตรการมาเยียวยาผูไดรับผลกระทบครบเต็มวงเงินท่ีเหลืออยู 



2 กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ 

 

สําหรับนโยบายการเงินของไทย อัตราดอกเบ้ียนโยบายของไทยคาดวาจะทรงตัวท่ี 0.5% จนถึงสิน้ป 2564 ซึ่งในป 
2564 เรามองวา bond yield ระยะสั้น จะยังทรงตัวอยูในระดับตํ่า ตามนโยบายการเงินท่ียังผอนคลาย ขณะท่ีความเสีย่งจาก
เงินเฟอท่ีอาจเรงข้ึนไมนาจะมีผลให ธปท.เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินได เน่ืองจาก เงินเฟอท่ีจะเรงข้ึนนาจะทําจุดสูงสุดในไตร
มาสท่ี 2 ท่ี 2.2% YoY ซึ่งยังอยูภายในกรอบเปาหมายเนเฟอของ ธปท. ท่ี 1-3% ทําให bond yield ระยะสั้นนาจะทรงตัวอยู
ในระดับใกลเคียงปจจุบัน สวน bond yield ระยะยาวอาจปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามแนวโนมเศรษฐกิจท่ีจะฟนตัวข้ึน ทามกลางการ
แจกจายวัคซีน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขแถลงวาจะพรอมใชในกลางป 2564 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ ยังคงเนนถือตราสารตลาดเงินและตราสารหน้ีจนครบอายุ กองทุนเนน
ลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นภาครัฐ  เพ่ือบริหารความเสี่ยงในดานความสามารถในการชําระหน้ี (Credit Risk) และความเสี่ยง
ทางดานตลาด (Market Risk) ทําใหในรอบ 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ  มีผลการดําเนินงานอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการกองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 

 

ภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจโลกในปน้ีมีแนวโนมเติบโตดีกวาท่ีคาด โดยเฉพาะสหรัฐฯ ท่ีอัตราการฉีดวัคซีนท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว โดย
ปจจุบันประชากรท่ีไดรับวัคซีนแลวอยางนอย 1 โดส ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 อยูท่ี 44.1% โดยลาสุดทางศูนยปองกันและ
ควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) ปรับขอเสนอเก่ียวกับการสวมหนากากในท่ีสาธารณะใหม โดยมีการผอนคลายมาตรการสวม
หนากาก สําหรับผูรับวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมมีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางสวนเร่ิม
กลับมาเปนปกติ สะทอนจากดัชนีรวมภาคการผลิตและภาคบริการเบ้ืองตนของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2564 ท่ีเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 
62.2 ซึ่งเปนระดับท่ีสูงสุดเปนประวัติการณจาก 59.7 ในเดือนมีนาคม 2564 กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมกลับมาเปนปกติสงผล
ให เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมฟนตัวไดตอเน่ือง นอกจากน้ี ยังไดรับปจจัยหนุนจากนโยบายการเงินท่ีผอนคลายและแผนการ
กระตุนเศรษฐกิจของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ลาสุดไดมีการเปดเผยแผน “อเมริกัน จอบส แพลน” และ “อเมริกัน แฟทิลีส  
แพลน” ท่ีมีมูลคารวมกันถึง 4.1 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยอยูในชวงรออนุมัติจากสภาครองเกรส ท้ังน้ี แมวาเศรษฐกิจจะมี
แนวโนมฟนตัวไดดีกวาคาด แตจะเห็นไดวาระดับวการฟนตัวของแตละประเทศจะแตกตางกันไปตามอัตราการฉีดวัคซีนและ
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ โดยในสหรัฐฯ และในยุโรป สถานการณเร่ิมดีข้ึน กิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมกลับมา แตในฝงเอเชีย 
เชน อินเดียและญ่ีปุน สถานการณระบาดยังคงรุนแรง มีไวรัสกลายพันธุเกิดข้ึนในอินเดีย จํานวนผูติดเชื้อรายวันอยูในระดับสูง
ตอเน่ืองจนเร่ิมกระทบระบบสาธารณสุขของอินเดีย ขณะท่ีญ่ีปุนเร่ิมมีการนํามาตรการล็อกดาวนมาใชในบางจังหวัด ซึ่งปจจัย
ดังกลาวอาจสงผลตอการจัดงานโอลิมปกของญ่ีปุนท่ีถูกเลื่อนมาจากปท่ีแลวอีกคร้ัง ดังน้ันในภาพรวมการสิ้นสุดของการ
ระบาดโควิด-19 ยังคงใชเวลาอีกสักระยะ มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐและการผอนคลายนโยบายการเงินจึงยังมีความ
จําเปนตอเน่ืองเพ่ือประคับประคองเศรษฐกิจท่ีกําลังอยูในชวงฟนตัว โดยเฉพาะในประเทศท่ีสถานการณการระบาดยังมีแนวโนม
รุนแรง 

สําหรับเศรษฐกิจไทย สถานกาณแพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยเผชิญความรุนแรง โดยการระบาดในระลอกท่ี 
3 เกิดข้ึนต้ังแตตนเดือนเมษายน 2564 จํานวนผูติดเชื้อรายวันสงูข้ึนตอเน่ือง โดยจํานวนผูติดเชือ้ในระลอกน้ี (1 เมษายน -5 
พฤษภาคม 2564) อยูท่ี 46,037 ราย ซึ่งเปนระดับท่ีสูงมาก รวมถึงจํานวนผูเสียชีวิตในระลอกน้ีเปนไปในอัตราท่ีรวดเร็วอยูท่ี 
0.49% ดานจํานวนผูปวยอาการหนักท่ีตองใสเคร่ืองชวยหายใจอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน ขณะท่ีมาตรการในระลอกแรก มีเพียง
การแบงโซนพ้ืนท่ีสีและแตกตางกันไปตามแตละจังหวัด ซึ่งหากสถานการณยืดเยื้อ จํานวนผูติดเชือ้ยังอยูในระดับสูงตอไปอีกสัก
ระยะจะเร่ิมกระทบระบบสาธารณสุขของไทยซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากน้ี ปจจุบันอัตราการฉีด
วัคซีนของไทยยังอยูในระดับตํ่ากวาประเทศเพ่ือนบาน โดยอยูท่ี 1.6% ของประชากรไทย ดานเกาหลีใตอยูท่ี 6.8% หรือสิงคโปร
อยูท่ี 23.3% ดานความหลากหลายของวัคซีนยังคงมีนอย โดยปจจุบันมีเพียงสองยี่หอท่ีไดนําเขามา คือ AstraZeneca และ 
Sinovac ท่ีมีปญหาในเร่ืองของความเชื่อม่ัน อยางไรก็ดีทางภาครัฐไดเร่ิมมีการเจรจาในการนําเขาวัคซีนตัวอ่ืนๆ เพ่ิมเติม โดย
บางตัวไดรับอนุญาติจากทางอย.แลว เชน Johnson & Johnson เปนตน เสนทางการฟนตัวของเศรษฐกิจเผชิญความเสีย่งมาก
ข้ึน และการแพรระบาดระลอกใหมน้ี นาจะตองใชเวลาในการควบคุมยาวนานกวาคร้ังท่ีผานมา ซึง่จะสงผลกระทบตอกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงแผนการเปดรับนักทองเท่ียวในปน้ี ลงอยูท่ี 2.5 แสนคน ถึง 1.2 ลานคน จากเดิมคาดการณท่ี 2 ลานคน 
รวมถึงไดปรับลดคาดการณอัตราเติบโตของเศรษฐกิจอยูท่ี 1.8% จากเดิมท่ีประเมินไวท่ี 2.6% ในเดือนมีนาคม 2564 ภายใต
สมมติฐานท่ีวาภาครัฐจะออกมาตรการมาเยียวยาผูไดรับผลกระทบครบเต็มวงเงินท่ีเหลืออยู 
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ตลาดตราสารหน้ี 

อัตราดอกเบ้ียนโยบายของไทยคาดวาจะทรงตัวท่ี 0.5% จนถึงสิ้นป 2564 ซึ่งในป 2564 เรามองวา bond yield ระยะ
สั้น จะยังทรงตัวอยูในระดับตํ่า ตามนโยบายการเงินท่ียังผอนคลาย ขณะท่ีความเสี่ยงจากเงินเฟอท่ีอาจเรงข้ึนไมนาจะมีผลให 
ธปท.เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินได เน่ืองจาก เงินเฟอท่ีจะเรงข้ึนนาจะทําจุดสูงสุดในไตรมาสท่ี 2 ท่ี 2.2% YoY ซึ่งยังอยูภายใน
กรอบเปาหมายเนเฟอของ ธปท. ท่ี 1-3% ทําให bond yield ระยะสั้นนาจะทรงตัวอยูในระดับใกลเคียงปจจุบัน สวน bond yield 
ระยะยาวอาจปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามแนวโนมเศรษฐกิจท่ีจะฟนตัวข้ึน ทามกลางการแจกจายวัคซีน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขแถลงวา
จะพรอมใชในกลางป 2564 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  
1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 

จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ ท่ีเนนลงทุนในตราสารหน้ีอายุประมาณ 3 เดือน ทําใหตราสาร
หน้ีสวนใหญไมไดรับผลกระทบจากการตีราคาตามมูลคาตลาด (Mark-to-Market) อยางไรก็ตามยังมีตราสารหน้ีบางตัวท่ีตอง
ตีราคาตามราคาตลาด จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนเล็กนอยในบางวัน นอกจากน้ันทางกองทุนไดปรับ
เพ่ิมสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูงเพ่ือรองรับการไถถอนหนวยลงทุน เพ่ือใหเหมาะสมกับกองทุนเปดท่ีใหผูลงทุนสามารถซื้อขาย
หนวยลงทุนไดทุกวัน รวมท้ังใหเหมาะสมกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

กองทุนมีเงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึนจากรอบบัญชีกอนหนา โดย ณ สิ้นงวด มียอดคงเหลือ 160,739,299.96 บาท โดย
กลุมการลงทุนท่ีลงทุนสูง คือ พันธบัตรรัฐบาล ทําใหรายไดของกองทุนสมํ่าเสมอตลอดมา 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ
เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 
 
วตัถปุระสงคของกองทนุ 
ใหความม่ันคงในการดํารงเงินตน สรางผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอ และใหสภาพคลองสูง  
 
ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารหน้ี 
 
ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  
-กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ในประเทศ 
 
ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : ไมมีการลงทุนในตางประเทศ 
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : 
 
นโยบายการกูยมื (ถาม)ี :  
 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 
 วัตถุประสงคของการลงทุนในสญัญาซื้อขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 
 
การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 
 
กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชีว้ัด (active management) 
 
ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 
 
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government Bond 
Total Return Index) (รอยละ 50)และดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะสั้นท่ีมีอันดับความนาเชือ่ถือของผูออกตราสารอยูใน
ระดับ A-ข้ึนไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Commercial Paper A- Up Index) (รอยละ 50) 
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดดังกลาวเร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เปนตน (จากเดิมใชตัวชีว้ัดเปน
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจา 3 เดือนของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ) 
 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธท่ีิจะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึง
วันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วดั คําอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกพหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/



6 กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ 

 

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไมไดจดัทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในตราสารตลาดเงินภาครัฐ ในต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย หรือ
พันธบัตรหรือตราสารแหงหน้ีท่ีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ํา
ประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแหงหน้ีท่ีกระทรวงการคลังเปนผูออก ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน ท้ังน้ี เงินสวนท่ีเหลือ กองทุน
จะลงทุนในเงินฝากหรือต๋ัวสัญญาใชเงินหรือบัตรเงินฝากท่ีออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
 
รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ี หรือธุรกรรมทางการเงิน ท่ีมีกําหนดการชําระคืนเม่ือทวงถาม หรืออายุของสัญญา หรือ
จะครบกําหนดชําระคืนไมเกิน 397 วัน นับแตวันท่ีลงทุน หรือเขาทําสัญญาน้ัน ภายใตหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 
 
ท้ังน้ี กองทุนจะพยายามใหอายุถัวเฉลีย่แบบถวงนํ้าหนัก (portfolio duration) ของตราสาร ธุรกรรมทางการเงิน (รวมเงินฝาก) ท่ี
กองทุนลงทุน ไมเกิน 92 วัน โดยประมาณ โดยจะคํานึงถึงความม่ันคงและผลตอบแทนของตราสารเปนสําคัญ 
 
ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสนิของกองทุนน้ีมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนัก ณ ขณะใด
ขณะหน่ึงเกิน 3 เดือนติดตอกันเปนระยะเวลา 5 วันทําการไมวาจะเกิดจากการลงทุนเพ่ิมหรือไมก็ตาม บริษัทจะดําเนินการให
เปนไปตามท่ีประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
 
กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสีย่ง (Hedging) ดานราคาตราสาร 
และ/หรืออัตราดอกเบ้ีย เทาน้ัน ท้ังน้ี อายุของธุรกรรมดังกลาวขางตนตองไมเกิน 397 วัน โดยประมาณ 
 
กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) 
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ขอมูลเพ่ิมเติม  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ

ท่ัวไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับ ชื่อ

เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 17 มกราคม 

2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 

1. Website และ Email Address Website : www.tmbameastspring.com 

Email: marketing@tmbameastspring.com 

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

โทรสาร   0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 
 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 

 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม  

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการ

จัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมี

ผลต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 
Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 
10330 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
30 เม.ย. 

64 
30 เม.ย. 

63 
30 เม.ย. 

62 
30 เม.ย. 

61 
28 เม.ย. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 13.8425 13.6855 13.5380 13.4133 13.267 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 13.8703 13.8425 13.6855 13.538 13.4133 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป +0.20% +1.14% +1.09% +0.92% +1.11% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป +0.46% +1.13% +0.72% +0.72% +0.72% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 21,989 13,841 17,598 21,440 19,224 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 18,775 21,989 13,841 17,598 21,440 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 20,127 13,875 16,171 24,216 19,657 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -3,254 +7,996 -3,932 -4,068 +2,001 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 1.39% 2.16% 0.74% 1.68% 1.60% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทยธนรฐั ณ วนัที ่30 เมษายน 2564   

 
 ยอนหลัง 3 เดือน  ยอนหลัง 6 เดือน ยอนหลัง 1 ป ยอนหลัง 3 ป ต้ังแตจัดต้ังกองทุน 

รอยละตอป (29 ม.ค. 64) (30 ต.ค. 63) (30 เม.ย. 63) (30 เม.ย. 61) (29 มี.ค. 45) 

กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ +0.03% +0.09% +0.20% +0.81% +1.73% 

เกณฑมาตรฐาน ** +0.10% +0.23% +0.46% +0.77% +1.04% 
**ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government Bond Total 
Return Index) 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
 

 

 

 

 

38.69%

21.96%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

01-Apr-02 30-Apr-21

TMBTM Benchmark 1 Return



10 กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ 

 

รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบ
ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564 ผลการดําเนินงาน 
และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชี
สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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 ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการ
รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล 
การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

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

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นางสาวชมภูนุช แซแต)  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 27 พฤษภาคม 2564 
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กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 6

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4, 5 18,561,211,268.54 22,201,616,884.36 

เงินฝากธนาคาร 160,739,299.96 24,498,089.29 

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 5 2,824,348.38 16,598,001.34 

จากการขายหนวยลงทุน 54,457,385.52 52,738,757.78 

รวมสินทรัพย 18,779,232,302.40 22,295,451,732.77 

หนี้สิน 6

เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - 299,956,281.00 

คาใชจายคางจาย 5 3,228,958.49 5,476,775.85 

ภาษีเงินไดคางจาย 423,652.26 715,287.40 

หนี้สินอื่น 189,207.23 251,678.09 

รวมหนีส้ิน 3,841,817.98 306,400,022.34 

สินทรัพยสุทธิ 18,775,390,484.42 21,989,051,710.43 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 13,536,380,222.36 15,885,154,787.32 

กาํไรสะสม

บัญชปีรับสมดลุ 354,388,747.46 1,259,491,885.36 

กาํไรสะสมจากการดาํเนนิงาน 4,884,621,514.60 4,844,405,037.75 

สินทรัพยสุทธิ 18,775,390,484.42 21,989,051,710.43 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 13.8703 13.8425 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 1,353,638,022.2342 1,588,515,478.7298 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป ส้ินสุดวันที่  30 เมษายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 5 96,277,953.39 188,473,973.12 

รายไดอ่ืน 663,934.43 - 

รวมรายได 96,941,887.82 188,473,973.12 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 32,695,277.63 27,794,577.66 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5,373,625.43 3,717,524.63 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 17,577,279.50 12,160,127.82 

คาใชจายอ่ืน 200.00 320.00 

รวมคาใชจาย 55,646,382.56 43,672,550.11 

รายไดสุทธิ 41,295,505.26 144,801,423.01 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 999,674.56 7,119,411.13 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,605,970.96) 1,250,318.45 

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน (606,296.40) 8,369,729.58 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 40,689,208.86 153,171,152.59 

หัก ภาษีเงินได 3 (472,732.01) (718,407.47) 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 40,216,476.85 152,452,745.12 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สํา หรับป ส้ินสุดวันที่  30 เมษายน 25 64

2564 2563

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 40,216,476.85 152,452,745.12 

การเพิ่มข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 63,083,736,581.15 94,658,187,708.78 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (66,337,614,284.01) (86,662,088,876.25) 

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (3,213,661,226.01) 8,148,551,577.65 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 21,989,051,710.43 13,840,500,132.78 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 18,775,390,484.42 21,989,051,710.43 

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 1,588,515,478.7298 1,011,320,947.6235

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 4,552,094,755.4641 6,858,950,429.9106

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (4,786,972,211.9597) (6,281,755,898.8043)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 1,353,638,022.2342 1,588,515,478.7298

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  3 0  เมษายน 2 5 6 4

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วนัครบอายุ ดอกเบ้ีย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%)  (บาท)  (บาท) 

เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห 14/01/65 0.60 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 5.39

ธนาคารอาคารสงเคราะห 28/01/65 0.60 600,000,000.00 600,000,000.00 3.23

รวมเงินฝากประจํ า 1,6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 8 .6 2

พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21506A 06/05/64 500,000,000.00 499,977,740.72 2.69

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21506B 06/05/64 946,000,000.00 945,960,886.59 5.10

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21513B 13/05/64 1,000,000,000.00 999,891,518.62 5.39

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21520B 20/05/64 1,690,000,000.00 1,689,680,652.07 9.10

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21527A 27/05/64 1,400,000,000.00 1,399,531,444.54 7.54

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21604A 04/06/64 1,047,000,000.00 1,046,601,365.48 5.64

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21604B 04/06/64 80,000,000.00 79,978,394.88 0.43

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21610A 10/06/64 1,273,000,000.00 1,272,362,237.67 6.85

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21617A 17/06/64 120,000,000.00 119,958,293.95 0.65

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21617B 17/06/64 1,500,000,000.00 1,499,425,596.76 8.08

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21624A 24/06/64 1,800,000,000.00 1,799,254,664.92 9.69

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21701A 01/07/64 152,000,000.00 151,929,640.32 0.82

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21701B 01/07/64 500,000,000.00 499,745,266.83 2.69

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21708A 08/07/64 70,000,000.00 69,964,806.74 0.38

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21708B 08/07/64 1,290,000,000.00 1,289,339,434.32 6.95

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21715A 15/07/64 1,800,000,000.00 1,798,901,870.21 9.69

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21722A 22/07/64 600,000,000.00 599,613,837.29 3.23

ธนาคารแหงประเทศไทย CB21729A 29/07/64 1,200,000,000.00 1,199,093,616.63 6.46

รวมพันธบัตร 16 ,9 6 1,2 11,2 6 8 .5 4 9 1.3 8

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 18 ,5 6 1,2 2 3 ,2 5 0 .3 0  บาท) 18 ,5 6 1,2 11,2 6 8 .5 4 10 0 .0 0
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กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 เมษายน 25 63

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วนัครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%)  (บาท)  (บาท) 

เงินฝากประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห 14/01/64 1.50 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 4.50

ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 10/06/63 1.90 400,000,000.00 400,000,000.00 1.80

ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 16/07/63 1.80 350,000,000.00 350,000,000.00 1.58

รวมเงินฝากประจํา 1,75 0,000,000.00 7.88

พันธ บัตร

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
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กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ )

ณ วันที่  30 เมษายน 25 63

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วนัครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%)  (บาท)  (บาท) 

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

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

รวมพันธ บัตร 20,45 1,616,884.36 92.12

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 22,200,022,895 .16 บาท) 22,201,616,884.36 100.00
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กองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่30 เมษายน 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2545 ปจจุบันกองทุนมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 60,000 ลานบาท 
(แบงเปน 6,000 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
(“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปน
ผูดูแลผลประโยชน  

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมมีกําหนดอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตรา
สารตลาดเงินภาครัฐ ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้
ที่กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ํา
ประกัน เงินสวนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือต๋ัวสัญญาใชเงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือ
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น และกองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญา
ขายคืน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชี
ไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในปกอน ซึ่ง
เดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่
ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 
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- หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

- กองทุนใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกําหนดภายใน 90 
วัน นับต้ังแตวันที่ลงทุนและไมมีเง่ือนไขการตออายุเมื่อมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไมแตกตางจากราคาทุน
ตัดจําหนายอยางเปนสาระสําคัญ  

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

สวนเกินและสวนตํ่ามูลคาของตราสารหนี้ตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งยอดที่ตัดจําหนายนี้แสดงเปน
รายการปรับปรุงกับรายไดดอกเบี้ย 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน 

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 88,535,076,275.59 99,907,589,479.95 

ขายเงินลงทุน 92,255,300,847.80 91,495,824,405.14 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือ กรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 และ 2563 มี
ดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 32,695,277.63  27,794,577.66  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 17,577,279.50  12,160,127.82  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)     

- ในฐานะผูคาหลักทรัพย     

ซื้อเงินลงทุน 14,597,241,586.16  7,635,933,324.75  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน -  2,392,069,364.42  ราคาตลาด 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)     

- ในฐานะผูออกหลักทรัพย      

ขายเงินลงทุน 750,000,000.00  -  ราคาตลาด 

รายไดดอกเบี้ย 2,144,657.53  4,798,356.16  ราคาตลาด 

- ในฐานะผูคาหลักทรัพย     

ซื้อเงินลงทุน 8,659,478,689.44  16,043,260,448.53  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน -  1,996,501,903.11  ราคาตลาด 

กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

ซื้อเงินลงทุน -  999,551,229.51  ราคาตลาด 
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ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด     

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 1,550,572.46  3,535,175.57  

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 1,356,750.97  1,546,639.35  

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)    

เงินลงทุน -  750,000,000.00 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  11,810,684.94 

6. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

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

 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารหนี้ -  18,561,211,268.54  -  18,561,211,268.54 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารหนี้ -  22,201,616,884.36  -  22,201,616,884.36 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ
อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่
อยูในกลุมระดับลงทุน 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

 
ไมมีอัตรา 
ดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       
เงินลงทุนแสดงดวย 

มูลคายุติธรรม -  1,600,000,000.00  16,961,211,268.54  18,561,211,268.54 

เงินฝากธนาคาร 160,739,299.96 -  -  160,739,299.96 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  2,824,348.38  2,824,348.38 
ลูกหนี้จากการขาย 

หนวยลงทุน -  -  54,457,385.52  54,457,385.52 

หนี้สินทางการเงิน        

คาใชจายคางจาย -  -  3,228,958.49  3,228,958.49 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  423,652.26  423,652.26 

หนี้สินอื่น -  -  189,207.23  189,207.23 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

 
ไมมีอัตรา 
ดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       
เงินลงทุนแสดงดวย 

มูลคายุติธรรม -  1,750,000,000.00  20,451,616,884.36  22,201,616,884.36 

เงินฝากธนาคาร 24,498,089.29 -  -  24,498,089.29 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  16,598,001.34  16,598,001.34 
ลูกหนี้จากการขาย 

หนวยลงทุน -  -  52,738,757.78  52,738,757.78 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  -  299,956,281.00  299,956,281.00 

คาใชจายคางจาย -  -  5,476,775.85  5,476,775.85 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  715,287.40  715,287.40 

หนี้สินอื่น -  -  251,678.09  251,678.09 
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ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ
ทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
กองทุน จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไมมีสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบ
ดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตราสารวา
มีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ 

 

 

 

กองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of 
 ราคาตลาด (บาท) NAV 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง  16,961,211,268.92 90.34% 
 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

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

 (ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 

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

 (จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 

 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 1,763,563,648.30 9.40% 
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กองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 พันธบัตร 
 อายุคงเหลือนอยกวาหนึ่งป 16,968,000,000 16,961,211,268.92 90.34% 
 รวมพันธบัตร 16,961,211,268.92 90.34% 
 เงินฝากธนาคาร 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห 1,600,000,000 1,602,676,164.30 8.54% 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 160,887,484.00 0.86% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 1,763,563,648.30 9.40% 
 ทรัพยสินอื่น 54,457,385.18 0.29% 
 หนี้สินอื่น -3,841,817.98 -0.03% 
 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 18,775,390,484.42 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 1,353,638,022.2342 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 13.8703 
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กองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 
       

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร 
      

ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2564        

 ประเภทหลักทรัพย ชื่อผูออก ชื่อหลักทรัยพ ผูรับรอง/ วัน อันดับ มูลคา มูลคาตาม 

    อาวัล/ ครบ ความ หนาตั๋ว ราคาตลาด 

    ค�าประกัน กําหนด นาเชื่อถือ  (บาท) 

1 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21506A   6 พ.ค. 64 GOV 500,000,000.00 499,977,740.70 

2 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21506B   6 พ.ค. 64 GOV 946,000,000.00 945,960,886.60 

3 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21513B   13 พ.ค. 64 GOV 1,000,000,000.00 999,891,518.60 

4 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21520B   20 พ.ค. 64 GOV 1,690,000,000.00 1,689,680,652.00 

5 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21527A   27 พ.ค. 64 GOV 1,400,000,000.00 1,399,531,445.00 

6 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21604A   4 มิ.ย. 64 GOV 1,047,000,000.00 1,046,601,365.00 

7 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21604B   4 มิ.ย. 64 GOV 80,000,000.00 79,978,394.88 

8 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21610A   10 มิ.ย. 64 GOV 1,273,000,000.00 1,272,362,238.00 

9 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21617A   17 มิ.ย. 64 GOV 120,000,000.00 119,958,294.00 

10 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21617B   17 มิ.ย. 64 GOV 1,500,000,000.00 1,499,425,597.00 

11 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21624A   24 มิ.ย. 64 GOV 1,800,000,000.00 1,799,254,665.00 

12 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21701A   1 ก.ค. 64 GOV 152,000,000.00 151,929,640.30 

13 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21701B   1 ก.ค. 64 GOV 500,000,000.00 499,745,266.80 

14 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21708A   8 ก.ค. 64 GOV 70,000,000.00 69,964,806.74 

15 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21708B   8 ก.ค. 64 GOV 1,290,000,000.00 1,289,339,434.00 

16 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21715A   15 ก.ค. 64 GOV 1,800,000,000.00 1,798,901,870.00 
 

 

 



30 กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ 

 

กองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 
       

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ) 
      

ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2564        

 ประเภทหลักทรัพย ชื่อผูออก ชื่อหลักทรัยพ ผูรับรอง/ วัน อันดับ มูลคา มูลคาตาม 

    อาวัล/ ครบ ความ หนาตั๋ว ราคาตลาด 

    ค�าประกัน กําหนด นาเชื่อถือ  (บาท) 

17 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21722A   22 ก.ค. 64 GOV 600,000,000.00 599,613,837.30 

18 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21729A   29 ก.ค. 64 GOV 1,200,000,000.00 1,199,093,617.00 

19 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D   14 ม.ค. 65 AAA(tha) 1,000,000,000.00 1,001,758,904.00 

20 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D   28 ม.ค. 65 AAA(tha) 600,000,000.00 600,917,260.30 

21 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย SCB   AA+(tha)  160,887,484.00 
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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)" 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 

สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ค.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ค.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564  ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 32,695.28 0.1624 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 5,373.63 0.0267 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 17,577.28 0.0873 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 472.73 0.0023 

คาใชจายอื่น ๆ 0.20 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 56,119.12 0.2787 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  
 เทากับ 20,126,592,899.03 บาท 
 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 438.89% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยธนรฐั 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทํา 

ธุรกรรมกับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th 
 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 
ไมมี 

 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Agricultural Bank of China Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 ANZ Bank Thai Pcl (Thai branch) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Asia Plus Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Australia & New Zealand Banking Group Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 Bangkok Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 Bank of America Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 Bank of Ayudhya PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Bank of China International Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม 

3 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 
4 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 
5 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 
6 นาวสุวัลล ีศิริสมบัติยืนยง 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

9 Bank of China Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 BNP Paribas SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

11 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 China Construction Bank Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 CIMB Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Commerzbank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Commonwealth Bank of Australia ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 Credit Agricole Corporate & Investment ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Credit Suisse Hong Kong Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 Daiwa Securities Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Deutsche Bank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

24 Export Import Bank of Thailand ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Goldman Sachs Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

26 Government Housing Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

27 Government Savings Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

28 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

29 HSBC Bank PLC ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

32 ING Bank NV ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

33 JPMorgan Chase Bank NA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

34 Kasikornbank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

35 KGI Asia Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

36 KGI Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

37 Kiatnakin Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

38 Krung Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

39 Land & Houses Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

40 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 



37 กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

41 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

42 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

43 Mizuho Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

44 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

45 Nomura Singapore Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

46 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

47 Siam Commercial Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

48 SMBC Nikko Securities Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

49 Societe Generale Corporate & Investment Banking ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

50 Societe Generale SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

51 Standard Chartered Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

52 Standard Chartered Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

53 Thanachart Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

54 TISCO Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

55 TMB Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

56 Toronto-Dominion Bank/The ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

57 Trinity Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

58 UBS AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

59 United Overseas Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


