กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล
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วันที

5 ตุลาคม 2561

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําส่งรายงานประจําปี ตังแต่
/ วนั ที 1 สิงหาคม
2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่า น
ในปี 2561 เฟดมีการปรับ ขึน/ อัต ราดอกเบีย/ นโยบายไปแล้ ว ทัง/ หมด 3 ครัง/ โดยเพิมขึน/ มาอยู่ที 2.00 – 2.25% ใน
ปั จจุบนั และจากการคาดการณ์ จาก Dot-Plot ของเฟดเองมองว่าอัตราดอกเบี /ยนโยบายจะปรับขึ /นต่อได้ อีก 1 ครัง/ ในปี นี / ใน
เดือน ธันวาคม โดยปั จจัยทีทําให้ เฟดสามารถปรับขึน/ ดอกเบีย/ ได้ มาจากสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐทีเติบโตได้ ดีขึ /นอย่างชัดเจน
โดยตัวเลขเศรษฐกิจต่าง ๆ เริ มจากตัวเลขการว่างงานทีเข้ า สูร่ ะดับการจ้ างงานเดิมทีตงแต่
ั / ต้ นปี ทีผ่านมา โดยตัวเลขการจ้ า ง
งานทีแ ข็งแกร่ งและมาตรการลดภาษีสง่ ผลให้ การใช้ จ่ายภาคครัวเรื อนและการลงทุนในภาคธุรกิจเติบโตได้ อย่างแข็งแกร่ง โดย
ในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา ตัวเลขเงินเฟ้ อและเงินเฟ้อพื /นฐานสามารถขยับเข้ าสูเ่ ป้ าหมายของเฟดที 2 % ได้ และเฟดยัง คงแสดง
ความมัน ใจต่อความสามารถในการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในปี 2561 โดยประมาณการเติบโตของ GDP อยู่ที 2.8% ซึง
มากกว่าศักยภาพในระยะยาวที 1.8% อย่างไรก็ตาม ความเสีย งด้ านภูมิรัฐศาสตร์ ทีปรับตัวเพิมขึ /น โดยเฉพาะในด้ านสงคราม
การค้ า ซึงสหรัฐได้ เก็บภาษีนําเข้ าจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะจีน จึงส่งผลต่อการค้ าโลกในอนาคตทีอาจจะมีความเสีย ง และ
อาจส่งผลลบต่อแนวโน้ มเศรษฐกิจในระยะถัดไปของทังสหรั
/ ฐและทัว โลกได้
เศรษฐกิจไทยในปี นีข/ ยายตัวได้ ดีขึน/ โดยในช่วงต้ นปี ปั จจัยหลักมาจากปั จจัยภายนอกทีดีและในช่วงครึง หลังของปี
ปั จจัยภายในประเทศเริ มปรับตัวดีขึ /นและเสริมการเติบโตของประเทศให้ แข็งแกร่ งมากขึ /น โดยในปี นี /เศรษฐกิจโลกมีมมุ มองทีดี
ขึ /นจึง ส่ง ผลให้ การค้ าโลกเติบโตได้ ดี และตัวเลขมูลค่าการส่งออกของไทยปรับตัวเพิมขึน/ 6.7% ในเดือนสิง หาคม ในขณะที
จํา นวนนัก ท่องเทีย วในครึ ง ปี แรกขยายตัว ถึง 11.6% โดยเฉพาะนักท่องเทีย วจากจี นทีเพิมสูง ถึง 18.1% แต่ป รั บ ตัว ลดลง
เนืองจากปั ญหาเรือล่มทีภเู ก็ต ทําให้ นกั ท่องเทียวจีนลดลงอย่างมีนยั สําคัญและขยายตัวเพียง 3% ในเดือนสิงหาคม ทางด้ าน
ปั จ จั ย ภายในประเทศ เริ ม ที จ ะปรั บ ตัว ดี ขึน/ เริ ม จากรายได้ ภ าคการเกษตรที เ ริ ม ขยายตัว ได้ ดี ซึ ง ส่ง ผลให้ ก ารบริ โ ภค
ภายในประเทศปรับตัวดีขนึ / โดยเฉพาะอย่า งยิงการเพิมขึ /นของยอดขายรถยนต์ ทางด้ านตัวเลขการลงทุนก็มกี ารปรับตัวได้ ดีขึ /น
เช่นกัน จากการนําเข้ าสินค้ าทุน และเครืองจักร ในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อนันเริ
/  มขยับเข้ าสู่กรอบล่างของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้ โดยตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนกันยายนอยูท่ ี 1.33% ซึง ปั จจัยหลักยังคงมาจากราคาพลังงานทีเพิม สูงขึน/ โดยรวมแล้ วอัตรา
เพิมของผลผลิตภายในประเทศ (GDP) ของไทยในไตรมาส 2 ปี 2561 เติบโตได้ ที 4.6%
สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ คงคงอัตราดอกเบี /นนโยบายให้ อยู่ทีระดับ 1.50% ต่อไป
ถึงแม้ ว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยทีเริ มปรับตัวดีขึ /นในปี นี / แต่การเติบโตยังคงมีความกระจุกตัว โดยเฉพาะการเติบโตในภาคการใช้
จ่า ยทีเน้ นไปทีสินค้ า คงทน แต่สินค้ ากลุ่มอุป โภคบริ โภคยังเติบโตได้ ในระดับตํา แล้ วเงินเฟ้ อพืน/ ฐานทียังคงเติบโตได้ ไม่มาก
รวมถึงความเสียงจากปั จจัยภายนอกประเทศ เช่นสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงเสถียรภาพการเงินไทยทียงั คง
แข็งแกร่ง โดยดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และเงินทุนสํารองระหว่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง จึงยังไม่มีความจําเป็ นต้ องรี บ
ขึ /นอัต ราดอกเบีย/ เพือสนับสนุนการเติบ โตของเศรษฐกิจต่อ ไปอีกระยะหนึง ส่ว นกรรมการอีก 2 ท่า นโหวตให้ มีการขึน/ อัตรา

1 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

ดอกเบี /ยเนืองจากเห็นว่าการฟื น/ ตัวของเศรษฐกิจชัดเจนเพียงพอ และภาวะการเงินทีผ่อนคลายมากอย่างต่อเนืองอาจส่ง ผลให้
การประเมินความเสีย งของประชาชนและภาคธุรกิจตํา จนเกินไป
สํา หรับ นโยบายของกองทุน เปิ ดทหารไทยธนไพศาล ยัง คงเน้ น ถื อตราสารตลาดเงิน และตราสารหนีจ/ นครบอายุ
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตัวP เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยทีมีอายุใกล้ เคียงกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน เพือลดความเสียงในด้ า นความสามารถในการชํา ระหนี / (Credit Risk) และความเสียงทางด้ า นตลาด
(Market Risk)
สุดท้ ายนี / บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทีได้ มอบความไว้ วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บลจ. ทหารไทย ด้ วยดีตลอดมา
ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด

2 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรั พย์ จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล
ภาวะเศรษฐกิจ
ในปี 2561 เฟดมีการปรับขึนอั
/ ตราดอกเบี /ยนโยบายไปแล้ วทังหมด
/
3 ครัง/ โดยเพิม ขึ /นมาอยูท่ ี 2.00 – 2.25% ใน
ปั จจุบนั และจากการคาดการณ์จาก Dot-Plot ของเฟดเองมองว่าอัตราดอกเบี /ยนโยบายจะปรับขึ /นต่อได้ อกี 1 ครัง/ ในปี นี /ใน
เดือนธันวาคม โดยปั จจัยทีทาํ ให้ เฟดสามารถปรับขึนดอกเบี
/
/ยได้ มาจากสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐทีเติบโตได้ ด ีขึ /นอย่างชัดเจน โดย
ตัวเลขเศรษฐกิจต่าง ๆ เริมจากตัวเลขการว่างงานทีเ ข้ าสูร่ ะดับการจ้ างงานเดิมทีตงแต่
ั / ต้นปี ทีผ ่านมา โดยตัวเลขการจ้ างงานที
แข็งแกร่งและมาตรการลดภาษีส่งผลให้ การใช้ จ่ายภาคครัวเรื อนและการลงทุนในภาคธุรกิจเติบโตได้ อย่างแข็งแกร่ง
โดยใน
รอบ 12 เดือนทีผ่านมาตัวเลขเงินเฟ้อและเงินเฟ้ อพื /นฐานสามารถขยับเข้ าสูเ่ ป้ าหมายของเฟดที 2 % ได้ และเฟดยังคงแสดง
ความมัน ใจต่อความสามารถในการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในปี 2561 โดยประมาณการเติบโตของ GDP อยู่ที 2.8% ซึง
มากกว่าศักยภาพในระยะยาวที 1.8% อย่างไรก็ตาม ความเสีย งด้ านภูมิรัฐศาสตร์ ทปี รับตัวเพิมขึ /น โดยเฉพาะในด้ านสงคราม
การค้า ซึง สหรัฐได้ เก็บภาษีนําเข้ าจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะจีน จึงส่งผลต่อการค้ าโลกในอนาคตทีอาจจะมีความเสีย ง และ
อาจส่งผลลบต่อแนวโน้ มเศรษฐกิจในระยะถัดไปของทั /งสหรัฐและทัว โลกได้
เศรษฐกิจทัว โลกโดยรวมปรับตัวดีขึ /น โดยอัตราเพิมของผลผลิตภายในประเทศ (GDP) ของประเทศต่าง ๆ ใน
ไตรมาส 4 ปี 2560 เป็ นดังนี / สหรัฐฯ เติบโตร้ อยละ 2.5 ไตรมาสต่อไตรมาส สหภาพยุโรปเติบโตร้ อยละ 0.6 ไตรมาสต่อไตรมาส
จีนเติบโตร้ อยละ 1.6 ไตรมาสต่อไตรมาส ญีปนเติ
ุ่ บโตร้ อยละ 0.1 ไตรมาสต่อไตรมาส อัตราเงินเฟ้ อของกลุม่ ประเทศพัฒนา
แล้ วค่อนข้ างตําและเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการดําเนินนโยบายทางการเงินของประเทศต่าง ๆ
เศรษฐกิจไทยในปี นี /ขยายตัวได้ ดีขึ /น โดยในช่วงต้ นปี ปัจจัยหลักมาจากปั จจัยภายนอกทีด ีและในช่วงครึงหลังของปี
ปั จจัยภายในประเทศเริ มปรับตัวดีขึ /นและส่งเสริมการเติบโตของประเทศให้ แข็งแกร่งมากขึ /น โดยในปี นี /เศรษฐกิจโลกมีมมุ มอง
ทีดีขึ /นจึงส่งผลให้ การค้ าโลกเติบโตได้ ดี และตัวเลขมูลค่าการส่งออกของไทยปรับตัวเพิม ขึ /น 6.7% ในเดือนสิงหาคม ในขณะที
จํานวนนักท่องเทียวในครึงปี แรก ขยายตัวถึง 11.6% โดยเฉพาะนักท่องเทีย วจากจีนทีเพิม สูงถึง 18.1% แต่ปรับตัวลดลง
เนืองจากปั ญหาเรื อล่มทีภเู ก็ต ทําให้ นกั ท่องเทีย วจีนลดลงอย่างมีนยั สําคัญและขยายตัวเพียง 3% ในเดือนสิงหาคม ทางด้ าน
ปั จจัยภายในประเทศเริมทีจะปรับตัวดีขึ /น
เริมจากรายได้ ภาคการเกษตรทีเริ มขยายตัวได้ ดีซงึ ส่งผลให้ การบริโภคภายใน
ประเทศปรับตัวดีขนึ / โดยเฉพาะอย่างยิง การเพิมขึนของยอดขายรถยนต์
/
ทางด้ านตัวเลขการลงทุนก็มกี ารปรับตัวได้ ดีขึ /นเช่นกัน
จากการนําเข้ าสินค้ าทุน และเครื องจักร ในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้ อนันเริ
/ มขยับเข้ าสูก่ รอบล่างของธนาคารแห่งประเทศไทยได้
โดยตัวเลขเงินเฟ้ อในเดือนกันยายนอยู่ที 1.33% ซึงปั จจัยหลักยังคงมาจากราคาพลังงานทีเ พิม สูงขึ /น โดยรวมแล้ วอัตราเพิม
ของผลผลิตภายในประเทศ (GDP) ของไทยในไตรมาส 2 ปี 2561 เติบโตได้ ที 4.6%
ตลาดตราสารหนี /
ถึงแม้ ว่า กนง. จะมีมติคงอัตราดอกเบี .ยไว้ ทรี* ้ อยละ 1.5 ต่อปี อย่างต่อเนือ* งและตัวเลขเศรษฐกิจไทยจะยังคงดีขนึ . แต่
เศรษฐกิจไทยยังคงพึ*งพิงการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและอัตราเงินเฟ้ อยังคงอยูใ่ นระดับตํ*า จึงทําให้ เศรษฐกิจไทยยังคงมีความ
ผันผวน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ สิ .นเดือนกันยายน 2561 เทียบกับสิ .นเดือนธันวาคม 2560 อัตรา
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ผลตอบแทนในช่วงอายุ 1 เดือนถึง 10 ปี มีการปรับตัวเพิ*มขึ .นตลอดทุกอายุประมาณร้ อยละ 0.10 ถึง 0.60 โดยผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยช่วงอายุ 10 ปี อยู่ที*ร้อยละ 2.80 ในขณะทีอ* ตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทน
โดยรวมปรับเพิ*มขึ .นสําหรับ ช่วงอายุ 0 – 10 ปี ร้อยละ 0.65 ถึง 0.95 แต่ในช่วงอายุ10 ปี มีการปรับเพิม* น้ อยกว่าในช่วงอายุ 2 ปี
ทําให้ ความชันของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงเนื*องจากความคาดหวังในการขึ .นอัตราดอกเบี .ยของสหรัฐ

การเปลี"ยนแปลงที"เกิดขึน% ในรอบบัญชีท" ผี ่ านมาเมื"อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้ า
กองทุนมีเงินฝากธนาคารลดลงจากรอบบัญชีก่อนหน้ า 27.92 ล้ านบาท มีรายได้ สทุ ธิจากการลงทุนเป็ นจํานวน
300.56 ล้ านบาท กลุม่ การลงทุนทีล งทุนสูง คือ พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี /ทีออกโดยธนาคารพาณิชย์ ทําให้ รายได้ ของ
กองทุนสมํา เสมอตลอดมา
รายงานการลงทุนที"ไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี"ยในรอบปี บัญชีพร้ อมทัง% การดําเนินการแก้ ไข
ไม่มี
ข้ อมูลการดําเนินการรับชําระหนีด% ้ วยทรัพย์ สินอื"น (ถ้ ามี)
ไม่มี
ข้ อมูลการบันทึกมูลค่ าตราสารแห่ งหนีห% รือสิทธิเรียกร้ องดังกล่ าวเป็ นศูนย์
ในกรณีท"ผี ้ อู อกตราสารแห่ งหนีห% รือ
ลูกหนีแ% ห่ งสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชําระหนีห% รือมีพฤติการณ์ ว่าจะไม่ สามารถชําระหนีไ% ด้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
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ข้ อมูลทั"วไปของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล
วัตถุประสงค์ของกองทุน
เพือสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่ว ยทัง/ ในรูป ของดอกเบีย/ รับและกําไรจากเงินลงทุน เหมาะสําหรับ ผู้ทีมีความ
ประสงค์จะลงทุนในกองทุนประเภทตราสารหนี / และมีวตั ถุประสงค์ทีจะลงทุนในระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาว และสามารถ
รับความเสียงในการถือครองตราสารแห่งหนีท/ ีอ อกโดยภาคเอชนซึงให้ ผลตอบแทนสูงกว่า และในขณะเดียวกันก็มีความเสียง
สูงกว่าตราสารภาครัฐ รวมทัง/ สามารถรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนทีอาจเกิดขึ /นได้ เป็ นครัง/ คราวเมืออัตราดอกเบีย/ ใน
ตลาดมีการเปลียนแปลง
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี /
ประเภทกองทุน รวมตามลักษณะพิเศษ :
ประเภทกองทุน ตามการลงทุนในต่ างประเทศ : กองทุนทีลงทุนแบบมีความเสียงทั /งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้ อยละ 79 ของ NAV
นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี) :
การลงทุนในสัญญาซือ% ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุป ระสงค์ของการลงทุน ในสัญญาซือ% ขายล่ วงหน้ า : การลดความเสีย ง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที"มีสัญญาซือ% ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธ์ การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว/ ดั (active management)
ดัชนีชวี % ัด/อ้ างอิง (Benchmark) :
กองทุนจะใช้ Government Bond Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (60%) และTBMA Short-term Government Bond Index
(10%) และ Corporate Zero Rate Return Index (BBB) 3-year (10%) และอัตราดอกเบี /ยกู้ยมื ระหว่างธนาคารสําหรับ
ระยะเวลา 1 ปี สกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสีย งด้ านอัตราแลกเปลีย น บวกด้ วยค่าเฉลีย ของ
Credit Spread ของตราสารทีมีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาทีค ํานวณผลตอบแทน (20%) เป็ น
ตัวชี /วัด
ทังนี
/ / บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลีย นแปลงตัวชี /วัด (Benchmark) ในการเปรี ยบเทียบตามทีบ ริ ษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึงอยูภ่ ายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนทีกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ า
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อย่างชัดเจนถึงวันทีม ีการเปลีย นตัวชี /วัด คําอธิบายเกียวกับตัวชี /วัด และเหตุผลในการเปลีย นตัวชี /วัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาทีผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย นแปลงตัวชีว/ ดั เพือให้ เป็ นไปตามประกาศ เงือนไขและข้ อกําหนดสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
และ/หรื อ ประกาศ ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
และ/หรื อ การเปลีย นแปลงตัวชี /วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีทผี ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชีว/ ดั ไม่ได้ จดั ทําหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลียนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์
ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาทีผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ลักษณะการจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
รายละเอียดเกี"ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนีภ/ าครัฐ ตราสารหนี /ทีออกโดยธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง/ ขึ /น ตราสารหนีภ/ าค
สถาบันการเงิน ตราสารหนี /ภาคเอกชนชัน/ ดี ตราสารด้ อยสิทธิ และศุกกู โดยจะลงทุนทั /งใน และต่างประเทศ ทั /งนี / ตราสารหนี /
ภาคเอกชน ตราสารหนีภ/ าคสถาบันการเงิน รวมถึงตราสารหนี /ต่างประเทศทีเ ข้ าลงทุน และ/หรื อ ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้
สลักหลัง หรื อผู้ค้าประกัน จะต้ องได้ รับการจัดอันดับ ดังนี /
การลงทุนภายในประเทศ
1. การลงทุนในตราสารหนี /ทีมีอายุคงเหลือตํากว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือระยะสั /นสองอันดับ
แรก (ในระดับ F1/F2 หรื อเทียบเท่า) หรือได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือระยะยาวตังแต่
/ ระดับความน่าเชือถือทีสามารถ
ลงทุนได้ (ในระดับ BBB หรื อเทียบเท่า) ขึ /นไป
2. การลงทุนในตราสารหนี /ทีมีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จะต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือระยะยาวตั /งแต่ระดับความ
น่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (ในระดับ BBB หรื อเทียบเท่า) ขึ /นไป
การลงทุนต่างประเทศ
1.การลงทุนในตราสารหนี /ทีมีอายุคงเหลือตํากว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือระยะสันสองอั
/
นดับ
แรก (ในระดับ F1/F2 หรื อเทียบเท่า) หรือได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือระยะยาวตังแต่
/ ระดับความน่าเชือถือ ทีสามารถ
ลงทุนได้ ในระดับ A- หรื อเทียบเท่า ขึ /นไป
2. การลงทุนในตราสารหนี /ทีมีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จะต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือระยะยาวตั /งแต่ระดับความ
น่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ ในระดับ A- หรื อเทียบเท่า ขึ /นไป
อย่างไรก็ดี ในกรณีตราสารดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นตราสารหนี /ด้ อยสิทธิx (Subordinated Debt) จะต้ องได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชือถือของตราสาร (Issue Rating) หรือมีผ้ คู ํ /าประกันทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถืออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได้
(investment grade) ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ ในข้ างต้ น เท่านั /น
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ส่วนทีเหลือ กองทุนอาจทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื /อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึง
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อืนใด
หรื อหาดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนึง หรื อหลายอย่างตามทีประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะคํานึงถึงความมัน คง และผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็ นสําคัญ
กองทุนมีนโยบายทีจะจัดการลงทุนเพือให้ อายุดเู รชันเฉลีย ของตราสารทังหมดของกองทุ
/
น (Portfolio Duration) อยู่ระหว่าง 0.5
ถึง 3 ปี โดยประมาณ
ทังนี
/ / อายุดเู รชัน เฉลียของตราสารทั /งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึง อาจไม่อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 3 ปี
ได้ ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุน ซึงมีระยะเวลาประมาณ 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน หรื อ
ช่วงทีมีการสัง ซื /อหรื อไถ่ถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็ นต้ น
ในการลงทุนต่างประเทศ กองทุนนี /จะทําสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์ เวิร์ดทีอ ้ างอิงกับอัตราแลกเปลีย น เพือป้ องกัน
ความเสีย ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลียน (Foreign Exchange Rate Risk) ของเงินต้ นและดอกเบี /ยทีค าดว่าจะได้ รับ
ทังหมด
/
(Fully Hedge) รวมถึงเข้ าทําธุรกรรมหรื อลงทุนในสัญญาซื /อขายล่วงหน้ าเพือลดความเสีย ง (Hedging) หรื อทํา
สัญญาซือ/ ขายล่วงหน้ า เพือเป็ นการเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน(Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุน
ในหรื อมีไว้ ซงึ ตราสารหนีท/ มี ีลกั ษณะสัญญาซือ/ ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนจะไม่เข้ าลงทุนในตราสารหนี /ทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated) หรือได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
ตํากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ยกเว้ นตราสารหนี /ดังกล่าวมีผ้ อู อก หรื อผู้รับรอง รับอาวัล สลักหลัง
หรือคํ /าประกัน ได้ รับการจัดอันดับ ความน่าเชือถือในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็ นธนาคารทีมี
กฎหมายเฉพาะจัดตั /งขึ /น ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษัทเงินทุน หน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั /งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือเป็ นตราสารทีลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
/ / กองทุนอาจมี
ไว้ ซึงตราสารหนีท/ ีมีอนั ดับความน่าเชือถือ ตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีทีตราสารหนี /นันได้
/ รับการจัดอันดับความ
น่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะทีกองทุนลงทุนเท่านัน/
ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ ไขเพิมเติมประกาศทีเกียวข้ องกับกฎเกณฑ์การ
ลงทุนซึง กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี / ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์เกียวกับอายุดเู รชัน เฉลียของตราสารทั /งหมด
ของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรื อ การลงทุนในสัญญาซื /อขายล่วงหน้ า(Derivatives) และ/หรื อ ตราสารหนี /ทีมี
ลักษณะสัญญาซือ/ ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Notes) และ/หรื อ การลงทุนในต่างประเทศ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการปรับ
ช่วงอายุดเู รชัน เฉลีย และ/หรื อ อายุดเู รชัน เฉลีย ของตราสารทังหมดของกองทุ
/
น (Portfolio Duration) และ/หรื อ การลงทุนใน
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สัญญาซือ/ ขายล่วงหน้ า(Derivatives) และ/หรื อ ตราสารหนี /ทีมีลกั ษณะสัญญาซื /อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Notes) และ/
หรื อ การลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว รวมถึงนโยบายการลงทุนอืนใด เพือให้ เป็ นไปตามประกาศทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด และให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
รายละเอียดการลงทุนในต่ างประเทศ : ลงทุนในตราสารหนี /ทีเ สนอขายในต่างประเทศ ทังนี
/ / ไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินวงเงินทีได้ รับการจัดสรร
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ผลการดําเนินงานระหว่ างงวดปี ของกองทุนโดยสรุ ปและข้ อมูลทางการเงินทีสาํ คัญ
31 ก.ค. 31 ก.ค.
งวดปี บัญชีสนิ $ สุดวันที
61
60

29 ก.ค.
59

31 ก.ค.
58

31 ก.ค.
57

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้ นงวด (บาท/หน่วย)

12.2296

11.9263

11.7085

11.3157

10.9384

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ .นงวด (บาท/หน่วย)

12.4205

12.2296

11.9263

11.7085

11.3157

ผลตอบแทนสุทธิ จากเงินลงทุนระหว่างงวดปี

+1.56%

+2.53%

+1.87%

+3.47%

+3.45%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์ มาตรฐาน ระหว่างงวดปี

+1.73%

+2.19%

+2.01%

+3.47%

+3.84%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้ นงวด (ล้ านบาท)

10,555

11,403

17,488

12,591

3,216

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ .นงวด (ล้ านบาท)

24,756

10,555

11,403

17,488

12,591

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี*ยระหว่างงวดปี (ล้ านบาท)

18,908

9,445

16,057

15,602

5,366

มูลค่าซือ. ขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้ านบาท)

+13,998

-1,082

-6,372

+4,395

+9,209

อัตราขายคืนเฉลี*ยระหว่างงวดปี * (Average redemption rate)

0.26%

0.32%

0.38%

0.37%

0.37%

* เป็ นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลีย* นออกต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี*ย
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TMBBF

30%

Benchmark 1
27.37%

25%

24.20%

20%

15%

10%

5%

0%
02-Apr-10

01-Jun-14

31-Jul-18

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล ณ วันที 31 กรกฎาคม 2561
ย้ อนหลัง 3 เดือน ย้ อนหลัง 6 เดือน
ร้ อยละต่อปี

ย้ อนหลัง 1 ปี

ย้ อนหลัง 3 ปี

ตั .งแต่จัดตัง.
กองทุน

(30 เม.ย. 61)

(31 ม.ค. 61)

(31 ก.ค. 60)

(31 ก.ค. 58)

(1 เม.ย. 53)

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

-0.08%

+0.18%

+1.56%

+1.99%

+2.63%

เกณฑ์มาตรฐาน ***

+0.25%

+0.54%

+1.73%

+1.97%

+2.94%

*** กองทุนจะใช้ Government Bond Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (60%)และ TBMA Short-term Government Bond Index (10%) และ
Corporate Zero Rate Return Index (BBB) 3-year (10%) และอัตราดอกเบี /ยกู้ยืมระหว่างธนาคารสาหรับระยะเวลา 1 ปี สกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐฯ (LIBOR) ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนบวกด้ วย ค่าเฉลียของ Credit Spread ของตราสารทีมีการจัด
อันดับเครดิตในระดับ A อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาทีคานวณผลตอบแทน (20%) เป็ นตัวชี /วัด โดย กองทุนจะแสดงผลคํานวณเกณฑ์
มาตรฐานอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง/
Note:
Benchmark 1 : TBMA Corporate BBB Zero Rate Return 3-Year Index 10.00% | TBMA Government 1-3Y Total Return Index 60.00% |
TBMA Government Short-term Bond Index 10.00% | 1-year USD Interbank rate adjusted by hedging cost plus a composite of 1year A-rated corporate spreads 20.00%
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนได้ จ ดั ทําขึ /นตามมาตรฐานการวัดผลการดํ าเนินงานของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั /งนี /ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
ทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงิ น ของกองทุ น เปิ ดทหารไทย ธนไพศาล (“กองทุ น ”) ซึ ง ประกอบด้ ว ย งบดุล และงบ
ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที 31 กรกฎาคม 2561 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย นแปลงสินทรัพ ย์ส ทุ ธิ งบ
กระแสเงินสด และข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญสําหรับปี สิ /นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ข้ า พเจ้ า เห็นว่า งบการเงินข้ า งต้ นนี /แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล ณ วัน ที 31 กรกฎาคม 2561
ผลการดําเนินงาน การเปลียนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ กระแสเงินสด และข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญสําหรับปี สิ /นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่า วไว้ ในวรรคความรับ ผิดชอบ
ของผู้ส อบบัญ ชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้ า พเจ้ า ข้ า พเจ้ า มี ความเป็ นอิสระจากกองทุนตามข้ อ กํ า หนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ บัญ ชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพ บัญ ชี ในส่ว นทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืนๆ ซึง เป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี / ข้ าพเจ้ าเชือว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีทีข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ อมูลอื"น
ผู้บริหารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอืน ข้ อมูลอืนประกอบด้ ว ย ข้ อมูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจํา ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผู้สอบบัญชีทีอยู่ในรายงานประจําปี นนั / ข้ าพเจ้ าคาดว่าข้ าพเจ้ าจะได้ รับรายงานประจําปี ภายหลังวันทีในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอืน และข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชือมัน ต่อข้ อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่า นและพิจารณาว่าข้ อมูลอืนมีความขัดแย้ งทีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ทีได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อ ปรากฏว่าข้ อมูลอืนมีการแสดงข้ อมูลทีขดั
ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจําปี หากข้ าพเจ้ าสรุปได้ ว่ามีการแสดงข้ อมูลทีขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อง
สือ สารเรื องดังกล่าวกับผู้บริหารเพือให้ ผ้ บู ริ หารดําเนินการแก้ ไขข้ อมูลทีแสดงขัด ต่อข้ อเท็จจริ ง
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ความรั บผิดชอบของผู้บ ริห ารต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารมีหน้ า ทีรับผิดชอบในการจัด ทําและนํา เสนองบการเงินเหล่า นีโ/ ดยถูกต้ องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้ สามารถจัดทํางบการเงินทีป ราศจากการ
แสดงข้ อมูลทีขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนือง การเปิ ดเผยเรือง
ทีเกียวกับการดําเนิน งานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสํา หรับ การดํา เนินงานต่อเนืองเว้ นแต่
ผู้บริหารมีความตัง/ ใจทีจะเลิกกองทุนหรื อหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ า มีวตั ถุประสงค์เพือให้ ได้ ค วามเชือมัน อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ หรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญ ชี ซึง รวมความเห็น ของข้ า พเจ้ า อยู่ด้ ว ย ความเชื อ มัน อย่า งสมเหตุส มผลคื อ ความเชื อมันในระดับ สูง แต่ไ ม่ไ ด้ เป็ นการ
รั บ ประกันว่ า การปฏิบ ัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้ อ มูลทีขัด ต่อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสํา คัญ ทีมีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลทีขัด ต่อข้ อเท็จ จริ งอาจเกิด จากการทุจริ ต หรื อข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสํา คัญ เมือ
คาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดั ต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิน ใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี /
ในการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดุลยพินิจและการสัง เกตและสงสัยเยียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้ อมูลทีขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสํา คัญ ในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสีย งเหล่า นัน/ และได้
หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสียงทีไม่พบ
ข้ อมูลทีข ัดต่อข้ อ เท็จจริ ง อันเป็ นสาระสํา คัญ ซึง เป็ นผลมาจากการทุจริ ต จะสูง กว่า ความเสียงทีเกิด จากข้ อผิดพลาด
เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั /งใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การ
แสดงข้ อมูลทีไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทําความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องซึง จัดทําขึ /นโดยผู้บริ หาร
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•

สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญ ชีสํา หรับ การดําเนินงานต่อเนืองของผู้บริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทีได้ รับ สรุปว่า มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ า ได้ ข้อสรุ ปว่ามี
ความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ า ต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ า พเจ้ าโดยให้ ข้อสังเกตถึงการ
เปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินทีเกียวข้ อง หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลียนแปลง
ไป ข้ อสรุ ป ของข้ า พเจ้ า ขึน/ อยู่กับ หลัก ฐานการสอบบัญ ชีทีไ ด้ รั บ จนถึง วันทีใ นรายงานของผู้สอบบัญ ชีข องข้ า พเจ้ า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กองทุนต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื /อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบทีทําให้ มกี ารนํา เสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามทีค วรหรื อไม่

ข้ าพเจ้ า ได้ สือสารกับ ผู้บริ หารในเรื องต่างๆ ทีสํา คัญ ซึง รวมถึงขอบเขตและช่ว งเวลาของการตรวจสอบตามทีได้ ว างแผนไว้
ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่องทีมนี ยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้ า พเจ้ าได้ พ บใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า

(นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8501
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 24 กันยายน 2561
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กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
งบดุล
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561

บาท
หมายเหตุ

2561

2560

24,681,727,048.20

10,492,669,550.82

6

34,473,450.47

62,397,885.27

7, 10

129,714,007.07
32,951,475.48

62,357,378.86
-

180,077.87

8,547,303.91

24,879,046,059.09

10,625,972,118.86

49,917,574.50
56,859,282.11

59,248,482.98
6,419,211.66

12,645,177.64

5,136,274.05

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่า ยุติธรรม (ราคาทุน 24,738,563,097.67 บาท
ในปี 2561 และ 10,452,440,813.34 บาท ในปี 2560) 3, 7, 8, 9, 10
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี /
จากดอกเบี /ย
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหน่ว ยลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี /สิน
เจ้ า หนี /
จากการซื /อเงินลงทุน
จากการรั บซื /อคืนหน่ว ยลงทุน
ค่า ใช้ จ่า ยค้ า งจ่า ย

7

เจ้ า หนีอื/ น

2,830,688.42

หนี /สินอืน

727,479.12

285,838.95

122,980,201.79
24,756,065,857.30

71,089,807.64
10,554,882,311.22

19,931,496,881.96

8,630,566,451.49

3,246,421,814.24

554,373,822.78

1,578,147,161.10
24,756,065,857.30

1,369,942,036.95
10,554,882,311.22

12.4205

12.2296

1,993,149,687.9970

863,056,644.9964

รวมหนี /สิน
สินทรัพย์ สุทธิ

-

สินทรัพย์ สุทธิ :
ทุนทีได้ รับจากผู้ถื อหน่ว ยลงทุน
กํ า ไรสะสม
บัญ ชีปรั บสมดุล
กํ า ไรสะสมจากการดํา เนินงาน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรั พย์ สุทธิ ต่อหน่ว ย
จํา นวนหน่ว ยลงทุนทีจํา หน่า ยแล้ ว ทั /งหมด ณ วันสิ /นปี (หน่ว ย)
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4

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
งบกําไรขาดทุน
สําหรั บปี สิน% สุดวันที" 31 กรกฎาคม 2561
บาท
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ ดอกเบี /ย

หมายเหตุ
3
7

2561

2560

410,299,365.90

256,047,948.76

5,054,336.82
415,353,702.72

6,411,410.69
262,459,359.45

94,537,871.84
6,069,331.34
14,180,680.77
500.00
114,788,383.95
300,565,318.77

47,170,928.15
3,028,373.50
7,075,639.17
40.00
57,274,980.82
205,184,378.63

4,704,592.33

41,042,785.42

รายการขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิ ดขึ /นจากเงินลงทุน
รวมรายการกํ าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิ ดขึ /นและทียังไม่เกิ ดขึ /น

(97,064,786.95)
(92,360,194.62)

(7,495,206.23)
33,547,579.19

การเพิมขึ /นในสินทรั พย์สุทธิจากการดําเนินงาน

208,205,124.15

238,731,957.82

รายได้ ค่า ธรรมเนียมในการซื /อขายหน่วยลงทุน
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่า ย
ค่า ธรรมเนียมการจัดการ
ค่า ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่า ธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่า ใช้ จ่า ยอืน
รวมค่า ใช้ จา่ ย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกํ า ไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

3
5, 7
5
5, 7

3

รายการกํ า ไรสุทธิทีเกิ ดขึนจากเงิ
/
นลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี .
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กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
งบแสดงการเปลี"ยนแปลงสินทรั พย์ สุทธิ
บาท

สําหรั บปี สิน% สุดวันที" 31 กรกฎาคม 2561
2561

2560

การเพิมขึ /น(ลดลง)ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดํา เนินงานในระหว่า งปี
รายได้ สุทธิ จากการลงทุน

300,565,318.77

205,184,378.63

4,704,592.33

41,042,785.42

รายการขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิ ดขึ /นจากเงินลงทุน

(97,064,786.95)

(7,495,206.23)

การเพิมขึ /นสุทธิในสินทรั พย์สุทธิจากการดําเนินงาน

208,205,124.15

238,731,957.82

มูลค่า หน่ว ยลงทุนทีขายในระหว่า งปี

27,252,761,117.94

6,410,549,083.72

มูลค่า หน่ว ยลงทุนทีรับซือ/ คืนในระหว่า งปี

(13,259,782,696.01)

(7,498,504,895.08)

การเพิมขึ /น(ลดลง)สุทธิของทุนทีได้ รับจากผู้ถื อหน่วยลงทุน

13,992,978,421.93

(1,087,955,811.36)

การเพิมขึ /น(ลดลง)ของสินทรัพย์ สุทธิ ในระหว่า งปี

14,201,183,546.08

(849,223,853.54)

สินทรัพย์ สุทธิ ต้นปี

10,554,882,311.22

11,404,106,164.76

สินทรัพย์ สุทธิ ปลายปี

24,756,065,857.30

10,554,882,311.22

รายการกํ า ไรสุทธิทีเกิ ดขึ /นจากเงินลงทุน

การเพิมขึ /น(ลดลง)ของทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่ว ยลงทุนในระหว่า งปี

หน่ว ย
การเปลีย นแปลงของจํา นวนหน่ว ยลงทุน
(มูลค่า หน่ว ยละ 10 บาท)
หน่ว ยลงทุน ณ วันต้ นปี

863,056,644.9964

956,120,351.4500

บวก หน่ว ยลงทุนทีขายในระหว่า งปี

2,199,506,330.4401

530,227,814.5807

หัก หน่วยลงทุนทีรับซื /อคืนในระหว่า งปี

(1,069,413,287.4395)

(623,291,521.0343)

หน่ว ยลงทุน ณ วันปลายปี

1,993,149,687.9970

863,056,644.9964
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กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
งบกระแสเงินสด
บาท

สําหรั บปี สิน% สุดวันที" 31 กรกฎาคม 2561
2561

2560

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดํา เนินงาน
การเพิมขึ /นในสินทรั พย์สุทธิจากการดํา เนินงาน
ปรั บกระทบการเพิมขึ /นในสินทรั พย์สุทธิจากการดํา เนินงาน
ให้ เป็ นเงินสดสุทธิ ได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิ จกรรมดํา เนินงาน

208,205,124.15

238,731,957.82

การซื /อเงินลงทุน

(46,158,675,944.48) (17,497,456,395.40)

การขายเงินลงทุน
ส่ว นเกิ น(ส่ว นตํา)มูลค่า ตราสารหนี /ตัดบัญ ชี

31,878,667,094.24
(1,408,841.76)

18,358,842,987.45
317,063.10

การ(เพิมขึ /น)ลดลงในลูกหนี /จากดอกเบี /ย
การ(เพิมขึ /น)ลดลงในลูกหนี /จากการขายเงินลงทุน
การ(เพิมขึ /น)ลดลงในลูกหนีจ/ ากการขายหน่ว ยลงทุน

(67,356,628.21)
(32,951,475.48)
8,367,226.04

40,984,507.08
14,328,165.60
(8,296,926.88)

การเพิมขึ /น(ลดลง)ในเจ้ าหนี /จากการซื /อเงินลงทุน
การเพิมขึ /น(ลดลง)ในเจ้ าหนี /จากการรั บซื /อคืนหน่ว ยลงทุน
การเพิมขึ /น(ลดลง)ในค่าใช้ จ่า ยค้ า งจ่า ย

(9,330,908.48)
50,440,070.45
7,508,903.59

59,248,482.98
(22,386,698.70)
(865,445.40)

2,830,688.42
441,640.17

(75,936.44)

(4,704,592.33)
97,064,786.95

(41,042,785.42)
7,495,206.23

(14,020,902,856.73)

1,149,824,182.02

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิน
การขายหน่ว ยลงทุนในระหว่า งปี
การรั บซือ/ คืนหน่วยลงทุนในระหว่า งปี

27,252,761,117.94
(13,259,782,696.01)

6,410,549,083.72
(7,498,504,895.08)

เงินสดสุทธิ ได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิมขึ /น(ลดลง)สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้ นปี
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี

13,992,978,421.93
(27,924,434.80)
62,397,885.27
34,473,450.47

(1,087,955,811.36)
61,868,370.66
529,514.61
62,397,885.27

การเพิมขึ /นในเจ้ าหนี /อืน
การเพิมขึ /น(ลดลง)ในหนี /สินอืน
รายการกํ า ไรสุทธิทีเกิ ดขึ /นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิ ดขึ /นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิ ได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิ จกรรมดํา เนินงาน

18 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
อัตรา
ชือหลักทรั พย์

วันครบอายุ

ดอกเบีย/

ร้ อยละของ
เงินต้ น

(%)

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในหลักทรั พย์ ในประเทศ
เงินฝากประจํา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

22/02/62

1.60

300,000,000.00

รวมเงินฝากประจํา

300,000,000.00

1.22

300,000,000.00

1.22

พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย - BOT188A

29/08/61

1.58

500,000,000.00

500,058,623.57

2.03

ธนาคารแห่งประเทศไทย - BOT209A

25/09/63

1.57

20,000,000.00

19,893,570.60

0.08

พันธบัตรรั ฐบาล - LB196A

13/06/62

3.875

28,000,000.00

28,566,453.21

0.12

3.76

87,300,000.00

88,259,398.47

0.36

กระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- MOFL19NA

18/11/62

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18802A

02/08/61

128,000,000.00

127,995,718.98

0.52

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18802B

02/08/61

144,000,000.00

143,995,084.69

0.58

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18809A

09/08/61

161,000,000.00

160,960,806.42

0.65

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18809B

09/08/61

427,000,000.00

426,877,412.03

1.73

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18816A

16/08/61

50,000,000.00

49,976,688.96

0.20

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18823A

23/08/61

33,000,000.00

32,973,364.84

0.13

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18823B

23/08/61

160,000,000.00

159,886,410.54

0.65

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18830A

30/08/61

26,000,000.00

25,975,022.45

0.11

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18830B

30/08/61

2,000,000.00

1,997,995.85

0.01

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18906A

06/09/61

70,000,000.00

69,900,721.82

0.28

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18913A

13/09/61

7,000,000.00

6,989,398.61

0.03

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18913B

13/09/61

447,000,000.00

446,426,739.14

1.81

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18920A

20/09/61

50,000,000.00

49,915,895.14

0.20

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18920B

20/09/61

4,000,000.00

3,993,435.45

0.02

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18927A

27/09/61

85,000,000.00

84,832,415.31

0.34
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กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
อัตรา
ชือหลักทรั พย์

วันครบอายุ

ดอกเบี /ย

ร้ อยละของ
เงินต้ น

(%)

มูลค่า ยุติธรรม

มูลค่ า เงินลงทุน

(บาท)

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18927B

27/09/61

175,000,000.00

174,645,445.82

0.71

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18O04A

04/10/61

519,000,000.00

517,827,801.75

2.10

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18O04B

04/10/61

270,000,000.00

269,377,700.61

1.09

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18O11A

11/10/61

22,000,000.00

21,947,488.38

0.09

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18O11B

11/10/61

500,000,000.00

498,690,425.28

2.02

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18O18A

18/10/61

150,000,000.00

149,603,092.75

0.61

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18O18B

18/10/61

640,000,000.00

638,172,553.55

2.59

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB18O25B

25/10/61

600,000,000.00

598,244,602.82

2.42

5,297,984,267.04

21.48

รวมพันธบัตร
หุ้นกู้
บริ ษัท เอพี (ไทยแลนด์ ) จํา กั ด (มหาชน)

10/07/62

3.04

3,000,000.00

3,036,254.88

0.01

บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํา กั ด

11/05/66

2.51

400,000,000.00

396,891,328.00

1.61

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํา กัด (มหาชน)

26/01/64

1.91

111,000,000.00

110,298,312.39

0.45

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํา กัด (มหาชน)

17/11/70

3.40

20,000,000.00

19,815,647.60

0.08

บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํา กั ด (มหาชน)

22/12/65

2.54

120,000,000.00

119,355,303.60

0.48

บริ ษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํา กัด (มหาชน)

14/03/66

4.63

10,000,000.00

10,833,712.40

0.04

บริ ษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํา กัด (มหาชน)

08/02/67

3.46

25,000,000.00

25,788,203.75

0.10

บริ ษัท ทางด่ว นและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํา กั ด (มหาชน)

07/09/65

2.65

145,000,000.00

145,205,064.80

0.59

บริ ษัท ทางด่ว นและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํา กั ด (มหาชน)

07/09/67

3.10

70,000,000.00

70,164,302.60

0.28

บริ ษัท ทางด่ว นและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํา กั ด (มหาชน)

05/04/68

3.01

400,000,000.00

392,993,444.00

1.59

บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํา กั ด (มหาชน)

24/03/62

2.55

65,000,000.00

65,365,844.70

0.27

บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํา กั ด (มหาชน)

07/09/62

2.34

106,500,000.00

107,064,950.55

0.43

บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํา กั ด (มหาชน)

07/09/64

2.69

160,000,000.00

161,582,673.60

0.65

บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํา กั ด (มหาชน)

07/09/66

3.07

200,000,000.00

202,191,542.21

0.82

บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จํา กัด (มหาชน)

10/11/62

2.46

50,500,000.00

50,847,859.65

0.21

20 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561
การแสดงรายละเอีย ดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
อัตรา
ชือหลักทรั พย์

วันครบอายุ

ดอกเบี /ย

ร้ อยละของ
เงินต้ น

(%)

มูลค่า ยุ ติธรรม

มูลค่า เงิ นลงทุน

(บาท)

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จํา กัด (มหาชน)

29/09/65

2.78

15,000,000.00

15,067,336.95

0.06

บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อาหาร จํา กัด (มหาชน)

12/04/63

2.28

34,000,000.00

34,159,688.06

0.14

บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อาหาร จํา กัด (มหาชน)

19/08/64

4.87

118,000,000.00

126,671,818.17

0.51

บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อาหาร จํา กัด (มหาชน)

02/08/64

4.90

312,000,000.00

334,921,179.79

1.36

บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อาหาร จํา กัด (มหาชน)

03/08/65

5.00

30,000,000.00

32,811,570.30

0.13

บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อาหาร จํา กัด (มหาชน)

13/05/66

3.98

20,000,000.00

21,064,979.40

0.09

บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อาหาร จํา กัด (มหาชน)

29/07/66

3.97

240,000,000.00

252,446,335.20

1.02

บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อาหาร จํา กัด (มหาชน)

24/01/68

3.05

120,000,000.00

119,136,453.60

0.48

บริ ษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํา กั ด (มหาชน)

15/07/63

2.51

5,000,000.00

5,027,712.05

0.02

บริ ษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํา กั ด (มหาชน)

20/01/64

3.10

81,000,000.00

82,436,619.29

0.33

บริ ษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํา กั ด (มหาชน)

20/01/66

3.47

376,000,000.00

386,463,245.12

1.57

บริ ษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํา กั ด (มหาชน)

15/07/66

3.09

300,000,000.00

301,738,056.00

1.22

บริ ษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํา กั ด (มหาชน)

24/05/67

3.24

50,000,000.00

50,022,393.50

0.20

บริ ษัท ดีเอดี เอสพีวี จํา กั ด

29/11/68

6.50

102,950,000.00

124,404,059.35

0.50

บริ ษัท ดีเอดี เอสพีวี จํา กั ด

29/11/68

6.05

140,000,000.00

165,051,423.60

0.67

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี จํา กั ด (มหาชน)

29/09/64

2.21

194,000,000.00

193,573,485.18

0.78

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี จํา กั ด (มหาชน)

29/09/67

2.82

90,000,000.00

89,764,358.40

0.36

บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํา กัด (มหาชน)

14/10/62

2.25

100,000,000.00

100,492,220.00

0.41

บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํา กัด (มหาชน)

27/04/63

2.48

120,000,000.00

120,855,776.40

0.49

บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํา กัด (มหาชน)

16/02/64

2.00

1,000,000,000.00

993,471,240.00

4.03

บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํา กัด (มหาชน)

24/08/61

4.76

6,000,000.00

6,013,236.74

0.02

บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํา กัด (มหาชน)

24/08/61

4.76

490,000,000.00

491,080,864.27

1.99

KEB Hana Bank

15/02/62

4.49

75,000,000.00

76,116,711.75

0.31

ธนาคารเกี ยรตินาคิน จํา กั ด (มหาชน)

20/03/63

1.72

185,000,000.00

183,867,992.40

0.75

KNM Group Berhad

18/11/64

3.00

42,000,000.00

41,934,281.31

0.17
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กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ )
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
อัตรา
ชือหลักทรั พย์

วันครบอายุ

ดอกเบีย/

ร้ อยละของ
เงินต้ น

(%)

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)

23/11/70

3.40

300,000,000.00

297,595,506.00

1.21

บริ ษัท แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)

28/04/63

2.48

155,000,000.00

156,157,335.40

0.63

บริ ษัท แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)

07/05/64

1.98

200,000,000.00

198,622,118.00

0.81

บริ ษัท เมอร์ เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

08/09/63

1.97

5,000,000.00

4,994,641.15

0.02

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากั ด (มหาชน)

09/08/65

4.75

54,000,000.00

58,178,860.74

0.24

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากั ด (มหาชน)

27/09/67

2.91

383,000,000.00

378,056,408.35

1.53

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากั ด (มหาชน)

22/05/68

4.04

42,000,000.00

43,772,775.90

0.18

บริ ษัท นํ /าตาลมิตรผล จํากั ด

11/09/62

2.66

1,000,000.00

1,009,427.25

-

บริ ษัท นํ /าตาลมิตรผล จํากั ด

13/03/66

4.60

130,000,000.00

140,761,673.00

0.57

บริ ษัท นํ /าตาลมิตรผล จํากั ด

26/09/67

4.80

50,000,000.00

54,936,787.50

0.22

บริ ษัท เงินติดล้ อ จํากัด

25/05/62

2.20

143,000,000.00

143,499,625.94

0.58

บริ ษัท เงินติดล้ อ จํากัด

14/12/62

1.98

105,000,000.00

105,107,945.25

0.43

บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

29/11/62

2.63

135,000,000.00

136,379,370.60

0.55

บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

01/04/62

3.90

5,000,000.00

5,076,597.10

0.02

บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

30/08/67

2.97

1,130,200,000.00

1,149,836,433.86

4.66

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ง/ คอร์ ปอเรชัน

31/08/63

2.00

41,000,000.00

40,868,930.79

0.17

บริ ษัท เอสพีซจี ี จํากัด (มหาชน)

16/12/61

2.66

47,400,000.00

47,598,328.24

0.19

บริ ษัท เอสพีซจี ี จํากัด (มหาชน)

16/12/63

3.37

84,000,000.00

86,179,562.28

0.35

บริ ษัท เอสพีซจี ี จํากัด (มหาชน)

16/12/64

3.62

195,000,000.00

202,328,961.90

0.82

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ /ง จํากั ด (มหาชน)

09/02/67

3.44

55,000,000.00

56,060,628.25

0.23

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

22/03/68

3.15

930,000,000.00

925,990,509.60

3.75

บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

15/11/63

5.03

114,000,000.00

121,430,312.52

0.49

บริ ษัท โตโยต้ า ลีสซิง (ประเทศไทย)

08/01/64

1.96

50,000,000.00

49,810,712.00

0.20

บริ ษัท โตโยต้ า ลีสซิง (ประเทศไทย)

31/10/67

2.61

80,000,000.00

78,949,160.00

0.32

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากั ด (มหาชน)

10/11/65

4.11

850,000,000.00

857,009,600.97

3.47
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กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
งบประกอบรายละเอี ยดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561
การแสดงรายละเอีย ดเงิ นลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
อัตรา
ชือหลักทรั พย์

วันครบอายุ

ร้ อยละของ

ดอกเบี /ย

เงิ นต้ น

(%)

มูลค่า ยุติธรรม

มูลค่ าเงินลงทุน

(บาท)

บริ ษัท ทีทีดับบลิว จํา กัด (มหาชน)

01/02/66

2.33

55,000,000.00

54,203,014.80

0.22

บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิว นิเคชัน จํา กั ด

02/12/64

4.50

200,000,000.00

199,435,100.00

0.81

รวมหุ้นกู้

11,823,877,808.95

47.89

รวมเงินลงทุนในหลักทรั พย์ ในประเทศ

17,421,862,075.99

70.59

424,265,122.92

1.72

337,522,888.52

1.37

10 ล้ า นยูโร

391,317,473.54

1.59

50 ล้ า นดอลลาร์

1,666,726,670.21

6.75

2,819,832,155.19

11.43

99,658,167.98

0.40

336,763,109.05

1.36

316,576,105.76

1.28

321,603,209.18

1.30

481,897,005.23

1.95

เงินลงทุนในหลักทรั พ ย์ ต่า งประเทศ
เงินฝากประจํา
Bank of China

05/10/63

2.10

Bank of China

05/11/63

2.68

100 ล้ า นดอลลาร์ ฮอ่ งกง
10 ล้ า นดอลลาร์
สหรั ฐอเมริ กา

Industrial & Commercial Bank of

20/12/61

China (Asia) Limited
Industrial & Commercial Bank of

30/04/64

China (Asia) Limited

3M-USD
-LIBOR+0.75

สหรั ฐอเมริ กา

รวมเงินฝากประจํา
หุ้นกู้
Al Khaliji Commercial Bank

19/07/62

2.38

3 ล้ า นดอลลาร์
สหรั ฐอเมริ กา

Bank of Communications Company Limited

03/10/67

4.50

10 ล้ า นดอลลาร์
สหรั ฐอเมริ กา

Emirates NBD

06/02/63

3M-USD
-LIBOR+1.20

Emirates NBD

18/05/63

3M-USD
-LIBOR+1.10

Emirates NBD

21/05/63

3M-USD
-LIBOR+1.10
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10 ล้ า นดอลลาร์
สหรั ฐอเมริ กา
10 ล้ า นดอลลาร์
สหรั ฐอเมริ กา
15 ล้ า นดอลลาร์
สหรั ฐอเมริ กา

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
อัตรา
ชือหลักทรั พย์

วันครบอายุ

ดอกเบี /ย

ร้ อยละของ
เงินต้ น

(%)
KEB Hana Bank

18/10/64

2.125

มูลค่า ยุ ติธรรม

มูลค่ า เงินลงทุน

(บาท)
5 ล้ า นดอลลาร์

159,172,685.63

0.65

184,543,415.76

0.75

249,442,668.17

1.01

804,857,894.30

3.26

505,963,487.83

2.05

328,074,600.89

1.33

336,297,961.12

1.36

315,182,506.12

1.28

รวมหุ้นกู้

4,440,032,817.02

17.98

รวมเงินลงทุนในหลักทรั พย์ ต่างประเทศ

7,259,864,972.21

29.41

24,681,727,048.20

100.00

สหรั ฐอเมริ กา
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

15/10/67

4.00

5.5 ล้ า นดอลลาร์
สหรั ฐอเมริ กา

บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํา กั ด (มหาชน)

19/09/65

4.25

7.3 ล้ า นดอลลาร์
สหรั ฐอเมริ กา

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํา กัด (มหาชน)

16/05/66

2.75

25.049 ล้ า นดอลลาร์
สหรั ฐอเมริ กา

Societe Generale

01/02/71

4.36

15 ล้ า นดอลลาร์
สหรั ฐอเมริ กา

Societe Generale

18/02/71

4.60

10 ล้ า นดอลลาร์
สหรั ฐอเมริ กา

Societe Generale

26/11/70

4.00

10 ล้ า นดอลลาร์
สหรั ฐอเมริ กา

Societe Generale

21/12/70

รวมเงินลงทุนทัง% สิน% (ราคาทุน 24,738,563,097.67 บาท)
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1.25

8 ล้ า นยูโร

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2560
การแสดงรายละเอียดเงิ นลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงิ นลงทุน
อัตรา
ชือหลักทรั พย์

วันครบอายุ

ดอกเบี /ย

ร้ อยละของ
เงินต้ น

(%)

มูลค่า ยุติธรรม

มูลค่ า เงินลงทุน

(บาท)

เงินฝากประจํา
Agricultural Bank of China

21/05/61

1.59

140 ล้ า นดอลลาร์ ฮ่องกง

618,928,153.48

5.90

Agricultural Bank of China

23/03/61

1.70

100 ล้ า นดอลลาร์ ฮ่องกง

436,624,941.70

4.16

China Construction Bank (Asia) Corporation Limited08/02/61

1.72

75 ล้ า นดอลลาร์ ฮ่องกง
10 ล้ า นดอลลาร์

326,387,233.60

3.11

346,119,918.06

3.30

สหรั ฐอเมริ กา
15 ล้ า นดอลลาร์

516,862,112.51

4.93

4.52

สหรั ฐอเมริ กา
20 ล้ า นดอลลาร์

693,371,456.23

6.61

2.61

สหรั ฐอเมริ กา
7 ล้ า นดอลลาร์

245,380,036.28

2.34

4.62

สหรั ฐอเมริ กา
20 ล้ า นดอลลาร์

689,118,323.64

6.57

300,000,000.00

2.86

4,172,792,175.50

39.78

Emirates NBD

06/02/63

3M-USD
-LIBOR+1.20

Emirates NBD

21/05/63

3M-USD
-LIBOR+1.10

QNB Finace Limited
QNB Finace Limited
QNB Finace Limited

23/04/61
29/03/61
03/05/61

สหรั ฐอเมริ กา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

23/02/61

1.75

300,000,000.00

รวมเงินฝากประจํา
พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย - BOT188A

29/08/61

1.58

500,000,000.00

500,754,207.62

4.77

พันธบัตรรั ฐบาล - LB183B

13/03/61

5.125

3,000,000.00

3,067,447.67

0.03

พันธบัตรรั ฐบาล - LB196A

13/06/62

3.875

28,000,000.00

29,225,948.41

0.28

3.76

87,300,000.00

88,700,837.01

0.85

กระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
- MOFL19NA

18/11/62

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17810A

10/08/60

20,000,000.00

19,994,404.31

0.19

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17817A

17/08/60

92,000,000.00

91,943,865.37

0.88

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17817B

17/08/60

82,000,000.00

81,951,945.53

0.78
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กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
งบประกอบรายละเอี ยดเงินลงทุน (ต่ อ)
วันที" 31 กรกฎาคม 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุน
อัตรา
ชือหลักทรั พย์

วันครบอายุ

ดอกเบี /ย

ร้ อยละของ
เงินต้ น

(%)

มูลค่ายุตธิ รรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17824A
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17824B

24/08/60
24/08/60

81,000,000.00
5,000,000.00

80,928,095.94
4,995,734.46

0.77
0.05

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17831A

31/08/60

134,000,000.00

133,852,504.95

1.28

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17831B
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17907A

31/08/60
07/09/60

11,000,000.00
132,000,000.00

10,987,762.94
131,819,524.91

0.10
1.26

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17914A

14/09/60

82,000,000.00

81,866,770.24

0.78

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17928A
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17D07B
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17D21A

28/09/60
07/12/60
21/12/60

30,000,000.00
36,000,000.00
62,000,000.00

29,940,529.09
35,843,193.39
61,692,786.82

0.29
0.34
0.59

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17N16A

16/11/60

20,000,000.00

19,926,979.90

0.19

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17N23A

23/11/60

10,000,000.00

9,960,912.34

0.09

ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17O19A
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17O26A
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CB17O27A

19/10/60
26/10/60
27/10/60

53,000,000.00
73,000,000.00
100,000,000.00

52,867,837.65
72,790,761.46
99,727,232.36

0.50
0.69
0.95

1,642,839,282.37

15.66

10,000,000.00

9,974,428.74
9,974,428.74

0.09
0.09

รวมพันธบัตร
ตัlวเงินคลัง
ตัPวเงินคลังงวดที L2/91/60 - TB17O11A
รวมตัlวเงินคลัง

11/10/60

หุ้นกู้
บริ ษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

10/07/62

3.04

2,000,000.00

2,027,697.32

0.02

บริ ษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)

01/04/61

5.10

11,000,000.00

11,241,875.97

0.11

บริ ษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

08/02/67

3.46

25,000,000.00

25,667,930.50

0.24

บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากั ด ( มหาชน)

24/03/62

2.55

75,000,000.00

75,906,690.75

0.72

บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากั ด ( มหาชน)

07/09/66

3.07

200,000,000.00

199,486,975.24

1.90

บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

10/11/62

2.46

50,500,000.00

50,817,802.56

0.48
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กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2560
การแสดงรายละเอีย ดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
อัตรา
ชือหลักทรั พย์

วันครบอายุ

ดอกเบี /ย

ร้ อยละของ
เงินต้ น

(%)

มูลค่า ยุ ติธรรม

มูลค่า เงิ นลงทุน

(บาท)

บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อาหาร จํา กัด (มหาชน)

03/11/60

5.00

5,000,000.00

5,044,162.06

0.05

บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อาหาร จํา กัด (มหาชน)

09/05/61

3.93

1,200,000.00

1,220,831.06

0.01

บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อาหาร จํา กัด (มหาชน)

12/04/63

2.28

34,000,000.00

33,862,797.35

0.32

บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อาหาร จํา กัด (มหาชน)

19/08/64

4.87

118,000,000.00

127,063,204.84

1.21

บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อาหาร จํา กัด (มหาชน)

02/08/64

4.90

232,000,000.00

249,948,813.45

2.38

บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อาหาร จํา กัด (มหาชน)

29/07/66

3.97

240,000,000.00

250,565,280.00

2.39

บริ ษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํา กั ด (มหาชน)

15/07/63

2.51

5,000,000.00

5,033,920.80

0.05

บริ ษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํา กั ด (มหาชน)

20/01/64

3.10

81,000,000.00

82,605,741.38

0.79

บริ ษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํา กั ด (มหาชน)

20/01/66

3.47

236,000,000.00

242,528,630.73

2.31

บริ ษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํา กั ด (มหาชน)

15/07/66

3.09

200,000,000.00

201,360,840.00

1.92

บริ ษัท ดีเอดี เอสพีวี จํา กั ด

29/11/68

6.05

80,000,000.00

98,119,516.80

0.94

บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํา กัด (มหาชน)

14/10/62

2.25

100,000,000.00

100,339,073.00

0.96

บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํา กัด (มหาชน)

27/04/63

2.48

60,000,000.00

60,291,726.60

0.57

บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํา กัด (มหาชน)

24/08/61

4.76

496,000,000.00

511,667,455.62

4.88

KNM Group Berhad

18/11/64

3.00

42,000,000.00

42,386,071.34

0.40

บริ ษัท แลนด์แอนด์เฮ้ า ส์ จํา กัด (มหาชน)

02/04/61

2.81

28,800,000.00

29,041,364.16

0.28

บริ ษัท แลนด์แอนด์เฮ้ า ส์ จํา กัด (มหาชน)

08/10/61

2.41

50,000,000.00

50,248,280.73

0.48

บริ ษัท แลนด์แอนด์เฮ้ า ส์ จํา กัด (มหาชน)

28/04/63

2.48

150,000,000.00

151,494,417.00

1.44

บริ ษัท นํ /าตาลมิตรผล จํา กั ด

11/09/62

2.66

1,000,000.00

1,013,638.03

0.01

บริ ษัท นํ /าตาลมิตรผล จํา กั ด

13/03/66

4.60

110,000,000.00

117,991,058.90

1.12

บริ ษัท เงินติดล้ อ จํา กั ด

25/05/62

2.20

143,000,000.00

143,358,152.02

1.37

บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จํา กั ด (มหาชน)

21/09/60

4.60

5,000,000.00

5,020,951.80

0.05

บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จํา กั ด (มหาชน)

17/03/61

3.90

1,000,000.00

1,014,528.01

0.01

บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จํา กั ด (มหาชน)

29/11/62

2.63

130,000,000.00

131,277,721.90

1.25

บริ ษัท ศุภาลัย จํา กั ด (มหาชน)

29/01/62

2.25

6,900,000.00

6,926,069.09

0.07
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ )
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
อัตรา
ชือหลักทรั พย์

วันครบอายุ

ดอกเบี /ย

ร้ อยละของ
เงินต้ น

(%)

มูลค่า ยุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

บริ ษัท เอสพีซจี ี จํากัด (มหาชน)

16/12/61

2.66

31,400,000.00

31,705,752.48

0.30

บริ ษัท เอสพีซจี ี จํากัด (มหาชน)

16/12/63

3.37

82,000,000.00

84,536,127.98

0.81

บริ ษัท เอสพีซจี ี จํากัด (มหาชน)

16/12/64

3.62

150,000,000.00

155,708,440.50

1.48

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ /ง จํากั ด (มหาชน)

09/02/67

3.44

55,000,000.00

56,579,995.45

0.54

บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

15/11/63

5.03

90,000,000.00

97,820,270.10

0.93

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

02/10/62

4.28

100,000,000.00

104,104,406.00

0.99

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากั ด (มหาชน)

10/11/65

4.11

745,000,000.00

762,233,617.35

7.26

บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน จํากั ด

29/07/61

4.20

185,000,000.00

187,983,418.48

1.79

บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน จํากั ด

02/12/64

4.50

155,000,000.00

159,611,649.90

1.52

บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน จํากั ด

04/05/65

4.50

12,000,000.00

12,206,766.96

0.12

4,667,063,664.21

44.47

10,492,669,550.82

100.00

รวมหุ้นกู้
รวมเงินลงทุนทัง% สิน% (ราคาทุน 10,452,440,813.34 บาท)
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ข้ อมูลทางการเงินที"สําคัญ
สําหรั บปี สิน% สุดวันที" 31 กรกฎาคม 2561
บาท
2561

2560

2559

2558

2557

2556

12.2296

11.9274

11.7085

11.3157

10.9384

10.5996

0.1976

0.2619

0.2324

0.2901

0.3047

0.3381

รายการกํ า ไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิ ดขึ /นจากเงินลงทุน **

0.0003

0.0493

0.0426

0.0169

0.0283

(0.0005)

รายการกํ า ไร(ขาดทุน)สุทธิทียังไม่เกิ ดขึ /นจากเงินลงทุน **

(0.0070)

(0.0090)

(0.0561)

0.0858

0.0443

0.0012

0.1909
12.4205

0.3022
12.2296

0.2189
11.9274

0.3928
11.7085

0.3773
11.3157

0.3388
10.9384

1.10

2.53

1.84

3.41

3.17

3.04

10,554,882

11,404,106

17,488,269

12,590,771

3,215,996

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

2.17

1.97

2.52

2.73

3.13

278.88

386.45

270.13

538.37

327.44

ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่า สินทรั พย์ สุทธิต้นปี
รายได้ (ขาดทุน)จากกิ จกรรมลงทุน
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ *

รายได้ จากกิ จกรรมลงทุนทั /งสิน/
มูลค่า สินทรั พย์สุทธิปลายปี
อัตราส่วนของกํ าไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์ สุทธิ
ถั ว เฉลียระหว่างปี (%)

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญและข้ อมูลประกอบเพิมเติมทีสําคัญ
มูลค่า สินทรั พย์ สุทธิปลายปี (พันบาท)
24,756,066
อัตราส่วนของค่าใช้ จา่ ยรวมต่อมูลค่า สินทรั พย์ สุทธิ
ถั ว เฉลียระหว่างปี (%)
0.61
อัตราส่วนของรายได้ จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่า
สินทรั พย์สุทธิถัวเฉลียระหว่า งปี (%)
1.59
อัตราส่วนของการซื /อขายเงินลงทุนระหว่างปี ต่อมูลค่า
สินทรั พย์สุทธิถัวเฉลียระหว่า งปี (%) ***
375.09

ข้ อมูลเพิมเติม
* คํานวณจากจํานวนหน่วยทีจําหน่ายแล้ ว ถั วเฉลียระหว่า งปี
** ข้ อมูลต่อหน่วยทีรายงานอาจไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกั นกั บการเปลียนแปลงโดยรวมของรายการกํ าไรหรื อขาดทุนจากการลงทุนทีเกิ ดขึน/
ในระหว่า งปี เนืองจากช่ว งเวลาของรายการซือ/ ขายหน่วยลงทุนนัน/ ขึน/ อยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัPวสัญญาใช้ เงิน และการซือ/ ขายเงินลงทุนต้ องเป็ นรายการซื /อหรื อขายเงินลงทุนอย่างแท้ จริ ง
ซึงไม่รวมถึ งการซื /อโดยมีสัญญาขายคืนหรื อการขายโดยมีสัญญาซือ/ คืน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิน% สุดวันที" 31 กรกฎาคม 2561
1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล (“กองทุน”) ได้ จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ (“ก.ล.ต.”) เมือวันที 1 เมษายน 2553 ปั จจุ บ ันกองทุนมี จํ านวนเงิ นทุ นจดทะเบียน 30,000 ล้ านบาท
(แบ่งเป็ น 3,000 ล้ านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํ ากัด (“บริ ษัท
จัด การ”) เป็ นผู้จัด การกองทุ นและนายทะเบี ย นหน่ว ยลงทุน โดยมี ธ นาคารกสิ กรไทย จํ า กัด (มหาชน) เป็ นผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์
กองทุนเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื /อคืนหน่วยลงทุน ซึงไม่กําหนดระยะเวลาสิ /นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการลงทุน
ในตราสารแห่งหนี /
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินของกองทุนจัด ทํา ขึน/ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น”)
รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีทีประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพือให้ เป็ นไปตามหลักการบัญชีที
รับรองทัว ไปของประเทศไทย นอกจากนีง/ บการเงินได้ จัดทําขึ /นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบทีกําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที 106 เรือง “การบัญ ชีสําหรับกิจการทีด ําเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน”
งบการเงินของกองทุนได้ จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึง การจัดทํางบการเงินดังกล่า วเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดัง นัน/ เพือความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินทีไม่ค้ นุ เคยกับ ภาษาไทย
กองทุนได้ จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน/ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ อกและปรับปรุงใหม่
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่ า งปี กองทุน ได้ นํา มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานการ
บัญ ชีการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึง แนวปฏิบตั ิ ทางการบัญ ชี ฉบับปรับปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง
2559) และฉบับใหม่ ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญ ชี ซึง มีผลบังคับใช้ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบ ัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดัง กล่า วได้ รั บการปรับปรุ ง หรื อจัด ให้ มี
ขึน/ เพือ ให้ ม ีเ นื อ/ หาเท่า เทีย มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่า งประเทศ โดยส่ว นใหญ่เ ป็ นการ
ปรับปรุ งถ้ อยคํา และคํา ศั พ ท์ การตี ค วามและการให้ แนวปฏิ บ ัติ ท างการบั ญ ชี กั บ ผู้ ใช้ มาตรฐาน การนํา
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินดัง กล่าวมาถือ ปฏิบ ตั ินี /ไม่มีผ ลกระทบอย่า งเป็ นสาระสํา คัญ ต่องบการเงิน
ของกองทุน
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความ
มาตรฐานการบัญ ชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับ ปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํา นวน
หลายฉบับ ซึง มีผลบัง คับใช้ สํา หรับ งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญ ชีทีเริ มในหรื อหลัง วันที 1 มกราคม 2561
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุงหรื อจัดให้ มีขึ /นเพือให้ มีเนื /อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้ อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกับผู้ใช้ มาตรฐาน นอกจากนี / สภาวิชาชีพบัญชีได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้ จากสัญญาทีท ํากับลูกค้ า ซึง มีผลบังคับใช้ สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบบัญชีเริ มในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2562
ฝ่ ายบริ หารของกองทุนได้ ประเมินแล้ วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับดัง กล่า วไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี ทเี ริ มใช้
3.

สรุปนโยบายการบัญชีท"สี าํ คัญ
การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู้ เป็ นสินทรัพย์ ด้ว ยจํานวนต้ นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีกองทุนมีสิทธิใ นเงินลงทุน ต้ นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้ วยรายจ่ายซือ/ เงินลงทุนและค่าใช้ จ่ายโดยตรงทั /งสิ /นทีกองทุนจ่ายเพือให้ ได้ มาซึง เงินลงทุนนัน/
-

เงินลงทุนในตราสารหนี /ในประเทศแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนจากการซื /อขายที
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี /ไทย ณ วันทีวดั ค่าเงินลงทุน

-

เงินลงทุน ในตราสารหนี /ต่า งประเทศแสดงด้ วยมูลค่า ยุติธรรม โดยใช้ ราคาเสนอซื /อหรื ออัตราผลตอบแทนที
ประมาณขึ /นโดย Market Maker ณ วันทีวดั ค่าเงินลงทุน

-

กองทุนใช้ วิธีราคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี / ซึง มีอายุครบกําหนดภายใน 90
วัน นับตังแต่
/ วนั ทีลงทุนและไม่มีเงือนไขการต่ออายุเมือมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี /นัน/ ไม่แตกต่างจากราคา
ทุนตัดจําหน่ายอย่างเป็ นสาระสําคัญ

กําไรหรื อขาดทุนสุทธิทียงั ไม่เกิดขึ /นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุน ณ
วันทีวดั ค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจ ําหน่ายใช้ วิธีถวั เฉลียถ่วงนํ /าหนัก

31 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รายได้ ดอกเบี /ยถือเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ ท้ จริ ง
รายได้ อนื และค่าใช้ จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์ คงค้ าง
บัญชีสว่ นเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี /ตัดจํา หน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี /ยทีแท้ จริ ง ซึง ยอดทีตดั จําหน่า ยนีแ/ สดงเป็ น
รายการปรับปรุงกับดอกเบีย/ รับ
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่าย ณ วันทีจําหน่ายเงินลงทุน
บัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
บัญชีทเี ป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี /สินที
เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ /นปี แปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้ อัตราแลกเปลียน ณ วันนัน/ และสัญ ญาอนุพนั ธ์ ณ
วันทีเกิดรายการ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราตามสัญญา
ณ วันสิ /นปี กํา ไรหรื อขาดทุนทียงั ไม่เกิด ขึ /นจากสัญญาอนุพันธ์ ทียงั ไม่ครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญ ญาอนุพันธ์ ค ง
ค้ าง ณ วันสิ /นปี จากอัตราตามสัญญา เป็ นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ ทีมอี ายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมใน
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมในงบดุล
กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าเงิ นตราต่างประเทศรั บรู้ เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุน
การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามหลักการบัญ ชีทีรับรองทัวไป ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ ดุลยพินิ จและการประมาณการ
หลายประการ ซึง มีผลกระทบต่อจํานวนเงิน ทีเกียวข้ องกับ สินทรัพย์ หนีส/ ิน รายได้ ค่าใช้ จ่าย และการเปิ ดเผยข้ อ มูล
เกียวกับสินทรัพย์และหนี /สินทีอ าจเกิดขึ /น ซึง ผลทีเกิดขึ /นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้
การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้ รับการทบทวนอย่างต่อเนือง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลีย นทันทีเป็ นต้ นไป
4.

กําไรสะสมต้ นปี
บาท
รายได้ จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริมสะสม 1 เม.ย. 53)
รายการกําไรสุทธิทเี กิดขึนจากเงิ
/
นลงทุนสะสม (เริมสะสม 1 เม.ย. 53)
รายการกําไรสุทธิทยี งั ไม่เกิดขึ /นจากเงินลงทุนสะสม (เริมสะสม 1 เม.ย. 53)
กําไรสะสมต้ นปี
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2561
1,193,947,595.94
135,765,703.53
40,228,737.48
1,369,942,036.95

2560
988,763,217.31
94,722,918.11
47,723,943.71
1,131,210,079.13

5.

ค่ าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่ าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้ จ่าย

6.

อัตราร้ อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 0.75 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.10 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.10 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน

เงิน ฝากธนาคาร
บาท
ธนาคาร

2561

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากธนาคาร
7.

อัตราดอกเบี /ย (%)
2560

2561

2560

233,189.55

103,314.13

0.75

1.10

34,240,260.92

62,294,571.14

0.37, 0.62

0.37, 0.62

34,473,450.47

62,397,885.27

รายการธุรกิจกับกิจการที"เกี"ยวข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันทีสําคัญกับบริ ษัทจัดการและกิจการอืน ซึงมีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อกรรมการ
เดียวกันกับบริ ษัทจัดการและกองทุน รายการทีสําคัญดังกล่าวสําหรับปี สิน/ สุด วันที 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 มี
ดังต่อไปนี /
บาท
2561

2560

นโยบายการกําหนดราคา

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

94,537,871.84

47,170,928.15

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสือชี /ชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

14,180,680.77

7,075,639.17

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสือชี /ชวน

11,573,042.87

4,569,523.54

ตามทีระบุในสัญญา

1,242,671,401.83

1,260,498,122.54

ราคาตลาด

-

105,802,371.52

ราคาตลาด

ซื /อเงินตราต่างประเทศ

15,643,106,706.06

2,015,347,225.00

ตามทีระบุในสัญญา

ขายเงินตราต่างประเทศ

16,253,319,345.79

2,019,602,952.03

ตามทีระบุในสัญญา

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี /ยรับตามสัญญาอนุพันธ์
ซื /อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
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ณ วันที 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 กองทุนมียอดคงเหลือทีมสี าระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้ องกัน ดังนี /
บาท
2561

2560

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ างจ่าย

10,714,826.53

4,352,195.49

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ างจ่าย

1,607,224.01

652,829.36

3,163,048.07

2,421,934.03

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี /ยค้ างรับตามสัญญาอนุพันธ์
8.

ข้ อมูลเกี"ยวกับการซือ% ขายเงินลงทุน
กองทุนได้ ซื /อขายเงินลงทุนสําหรับปี ส ิ /นสุดวันที 31 กรกฎาคม 2561 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวP สัญ ญาใช้ เงินเป็ นจํานวน
เงิน 70,920.30 ล้ านบาท (ปี 2560: จํานวนเงิน 26,339.80 ล้ านบาท) โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 375.09 (ปี 2560: ร้ อย
ละ 278.88) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย ระหว่างปี

9.

สัญญาอนุ พันธ์
ณ วันที 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 กองทุนมีสญ
ั ญาอนุพนั ธ์คงเหลือดังนี /
สัญ ญาซื /อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
จํานวนเงินทีแลก

จํานวนเงินทีสง่ มอบ
สกุลเงิน

2561

2560

สกุลเงิน

2561

2560

USD

187,267,965.39

73,501,669.45

THB

6,161,955,149.90

2,497,248,428.06

HKD

101,812,328.76

316,872,909.58

THB

425,455,395.67

1,388,536,960.48

EUR

18,076,350.01

-

THB

709,348,511.82

-

THB

2,830,688.42

-

USD

85,318.75

-

สัญ ญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี /ย
อัตราทีส่งมอบ
2561
- อัตราลอยตัวระหว่าง 3M
LIBOR+0.75% ถึง 3M
LIBOR+1.20%
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2560
- อัตราลอยตัวระหว่าง 3M
LIBOR+1.10% ถึง 3M
LIBOR+1.20%

อัตราทีแลก
2561
- อัตราคงทีระหว่าง
ร้ อยละ 1.75 ถึง
ร้ อยละ 3.60

2560
- อัตราคงทีระหว่าง
ร้ อยละ 2.48 ถึง
ร้ อยละ 2.605

10.

การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรั บเครื"องมือทางการเงิน
กองทุนไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลทีเป็ นตราสารอนุพ นั ธ์ เพือการเก็ง กํา ไรหรื อ
การค้ า
มูลค่ายุติธรรม
เนืองจากสินทรัพย์และหนี /สินทางการเงินส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสัน/ อีกทังสิ
/ นทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นหลักทรัพย์ใน
ความต้ องการของตลาดทีแสดงมูลค่า ยุติธรรม โดยถือตามราคาทีซือ/ ขายกันในตลาด ดัง นันกองทุ
/
นเชือว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์และหนี /สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
ความเสีย งด้ านอัตราดอกเบีย/
ความเสีย งจากอัตราดอกเบี /ยคือโอกาสทีร าคาตราสารหนี /อาจจะเพิมขึ /นหรือลดลง เมืออัตราดอกเบี /ยในท้ องตลาดมีการ
เปลีย นแปลงโดยทัว ไป หากอัตราดอกเบี /ยในท้ องตลาดเพิมสูงขึน/ ราคาตราสารหนี /จะลดลง และหากอัตราดอกเบีย/ ใน
ท้ องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี /จะมีราคาเพิมสูง ขึ /น ยิง ตราสารหนีม/ ีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี /นัน/ ก็จะมี
ความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี /ยมากขึ /นเท่านั /น
ความเสีย งด้ านการให้ สินเชือ
กองทุนมีค วามเสียงทีอาจเกิดจากการทีค่สู ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทีระบุไว้ ในเครื องมือทางการเงิน
เนืองจากกองทุนมีลกู หนี / อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน/ กองทุนจึงไม่
คาดว่าจะได้ รับความเสียหายจากการเก็บหนี /
ความเสีย งด้ านอัตราแลกเปลีย น
ณ วันที 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 กองทุนมีบญ
ั ชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี /
จํานวนเงิน
รายการ

2561

2560

เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
- สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

184,278,408.58

74,822,825.08

- สกุลเงินดอลลาร์ ฮ่องกง

100,126,288.66

324,277,343.90

18,113,758.50

-

- สกุลเงินยูโร
ดอกเบี /ยค้ างรับ
- สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

353,828.41

214,899.97

- สกุลเงินดอลลาร์ ฮ่องกง

101,676.16

1,244,686.57

- สกุลเงินยูโร
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4,734.77

-

กองทุนได้ ทําสัญญาอนุพนั ธ์ เพือคุ้มครองความเสียงจากอัต ราแลกเปลียนของเงินลงทุนทีเป็ นเงินตราต่า งประเทศ (ดู
หมายเหตุ 9)
ความเสีย งด้ านตลาด
กองทุนมีความเสียงด้ านตลาดเนืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี / ซึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึน/ อยู่กับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ต ลาดทุนและตลาดเงิน ซึง สภาวะการณ์ ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบ
ทางด้ านบวกหรื อด้ านลบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัททีออกตราสาร ทังนี
/ /ขึน/ อยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตรา
สารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้ อยเพียงใด อันอาจจะทํา ให้ ราคาของตราสารเพิมขึ /นหรื อลดลงได้
การบริ หารความเสีย ง
กองทุนบริ หารความเสียงทีอ าจเกิด ขึน/ จากการลงทุน โดยกํา หนดนโยบายการบริ ห ารความเสียง เช่ น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการทีจ ะลงทุน
11.

การอนุ มัติงบการเงิน
งบการเงินนีไ/ ด้ รับการอนุมตั ิให้ ออกโดยผู้มีอํานาจของกองทุนเมือวันที 24 กันยายน 2561
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กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
รายงานสรุ ปเงินลงทุน
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561
กลุ่มของตราสาร

มูลค่ าตามราคา

% of NAV

ตลาด (บาท)
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวP เงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

5,302,248,532.39

21.42%

4,857,913,528.80

19.64%

11,515,878,398.86

46.53%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

3,157,377,825.23

12.75%

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(ข) ตราสารทีทีกฏหมายเฉพาะจัดตัง/ ขึ /น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน
เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ /าประกัน
(ค) ตราสารทีมีอนั ดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade
(ง) ตราสารทีมีอนั ดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับตํากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร
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กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561
จํานวนเงินต้ นและ

มูลค่ าตามราคา

จํานวนหุ้น/หน่ วย

ตลาด (บาท)

% of NAV

พันธบัตร
อายุคงเหลือน้ อยกว่าหนึง ปี

5,198,000,000

5,193,310,105.50

20.98%

อายุคงเหลือมากกว่าหนึงปี

20,000,000

20,004,546.00

0.08%

5,213,314,651.50

21.06%

88,933,880.89

0.36%

88,933,880.89

0.36%

รวมพันธบัตร
พันธบัตรต่างประเทศ
อายุคงเหลือมากกว่าหนึงปี

87,300,000

รวมพันธบัตรต่างประเทศ
หุ้นกู้
Rating A+

4,452,500,000

4,559,347,351.32

18.42%

Rating A

1,344,400,000

1,358,259,986.09

5.49%

Rating A+(tha)

1,135,200,000

1,169,092,083.60

4.72%

Rating BBB+

1,050,000,000

1,065,868,276.26

4.31%

Rating AA(tha)

930,000,000

936,584,865.00

3.78%

Rating A-(tha)

546,500,000

558,444,502.18

2.26%

Rating AA+(tha)

400,000,000

399,146,888.00

1.61%

Rating AAA(tha)

242,950,000

292,113,981.67

1.18%

Rating BBB-

284,000,000

285,675,308.34

1.15%

Rating A-

198,000,000

200,379,314.67

0.81%

Rating AAA

130,000,000

129,436,869.70

0.52%

Rating A(tha)

114,000,000

122,655,703.08

0.50%

Rating AA-

90,000,000

90,985,930.95

0.37%

Rating AA

55,000,000

56,019,159.90

0.23%

11,224,010,220.76

45.35%

รวมหุ้นกู้
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กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561
จํานวนเงินต้ นและ

มูลค่ าตามราคา

จํานวนหุ้น/หน่ วย

ตลาด (บาท)

% of NAV

หุ้นกู้ต่างประเทศ
Rating AA(tha)
Rating AAA

249,514,199

249,674,992.83

1.01%

42,000,000

42,193,185.27

0.17%

291,868,178.10

1.18%

รวมหุ้นกู้ต่างประเทศ
หุ้นกู้ธนาคาร
Rating AA+(tha)

300,000,000

299,551,671.00

1.21%

Rating A-

185,000,000

185,036,178.60

0.75%

Rating AAA(tha)

131,000,000

130,290,399.66

0.53%

41,000,000

41,214,903.55

0.17%

656,093,152.81

2.66%

Rating A
รวมหุ้นกู้ธนาคาร
หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
Rating A

1,923,175,813

1,925,952,025.43

7.78%

Rating A+

1,119,425,000

1,125,370,496.73

4.55%

Rating AA+(tha)

805,376,032

806,152,893.66

3.26%

Rating AA-

184,502,610

184,830,734.38

0.75%

Rating A-

159,207,271

159,514,225.79

0.64%

4,201,820,375.99

16.98%

302,090,958.90

1.22%

34,300,058.03

0.14%

233,366.84

0.00%

336,624,383.77

1.36%

รวมหุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารทิสโก้
รวมเงินฝากธนาคาร
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300,000,000

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
ข้ อมูลรายละเอียดการลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561
จํานวนเงินต้ นและ

มูลค่ าตามราคา

จํานวนหุ้น/หน่ วย

ตลาด (บาท)

% of NAV

เงินฝากธนาคารต่างประเทศ
Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd.

2,073,649,543

2,058,167,100.05

8.31%

762,887,341

762,586,341.41

3.08%

2,820,753,441.46

11.39%

45,627,773.81

0.18%

-122,980,201.79

-0.52%

มุลค่าทรัพย์ สินสุทธิ

24,756,065,857.30

100.00%

จํานวนหน่วยลงทุน

1,993,149,688.00

Bank of China
รวมเงินฝากธนาคารต่างประเทศ
ทรัพย์สินอืน
หนี /สินอืน

มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ต่อหน่วย
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12.4205

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื"อถือของตราสาร
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561
ประเภท
หลักทรั พย์

ผู้รับรอง /
อาวัล /
คํา% ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
น่ าเชื"อถือ

มูลค่ าหน้ าตัlว

มูลค่ าตามราคา
ตลาด(บาท)

ชื"อผู้ออก

ชื"อหลักทรั พย์

1 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

BOT188A

29 ส.ค. 61

GOV

500,000,000.00

503,391,773.57

2 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

BOT209A

25 ก.ย. 63

GOV

20,000,000.00

20,004,546.00

3 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18802A

2 ส.ค. 61

GOV

128,000,000.00

127,995,718.98

4 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18802B

2 ส.ค. 61

GOV

144,000,000.00

143,995,084.69

5 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18809A

9 ส.ค. 61

GOV

161,000,000.00

160,960,806.42

6 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18809B

9 ส.ค. 61

GOV

427,000,000.00

426,877,412.03

7 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18816A

16 ส.ค. 61

GOV

50,000,000.00

49,976,688.96

8 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18823A

23 ส.ค. 61

GOV

33,000,000.00

32,973,364.84

9 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18823B

23 ส.ค. 61

GOV

160,000,000.00

159,886,410.54

10 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18830A

30 ส.ค. 61

GOV

26,000,000.00

25,975,022.45

11 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18830B

30 ส.ค. 61

GOV

2,000,000.00

1,997,995.85

12 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18906A

6 ก.ย. 61

GOV

70,000,000.00

69,900,721.82

13 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18913A

13 ก.ย. 61

GOV

7,000,000.00

6,989,398.61

14 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18913B

13 ก.ย. 61

GOV

447,000,000.00

446,426,739.14

15 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18920A

20 ก.ย. 61

GOV

50,000,000.00

49,915,895.14
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กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื"อถือของตราสาร (ต่ อ)
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561

ประเภทหลักทรั พย์

ผู้รับรอง /
อาวัล /
คํา% ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
น่ าเชื"อถือ

ชื"อผู้ออก

ชื"อหลักทรั พย์

16 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18920B

20 ก.ย. 61

GOV

4,000,000.00

3,993,435.45

17 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18927A

27 ก.ย. 61

GOV

85,000,000.00

84,832,415.31

18 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18927B

27 ก.ย. 61

GOV

175,000,000.00

174,645,445.82

19 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18O04A

4 ต.ค. 61

GOV

519,000,000.00

517,827,801.75

20 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18O04B

4 ต.ค. 61

GOV

270,000,000.00

269,377,700.61

21 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18O11A

11 ต.ค. 61

GOV

22,000,000.00

21,947,488.38

22 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18O11B

11 ต.ค. 61

GOV

500,000,000.00

498,690,425.28

23 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18O18A

18 ต.ค. 61

GOV

150,000,000.00

149,603,092.75

24 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18O18B

18 ต.ค. 61

GOV

640,000,000.00

638,172,553.55

25 พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB18O25B

25 ต.ค. 61

GOV

600,000,000.00

598,244,602.82

26 พันธบัตร
27 พันธบัตรต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังแห่งสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว

LB196A
MOL19NA9

13 มิ.ย. 62
18 พ.ย. 62

GOV
BBB+

28,000,000.00
87,300,000.00

28,712,110.74
88,933,880.89

28 หุ้นกู้

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

AP197B

10 ก.ค. 62

A-

3,000,000.00

3,041,751.87

29 หุ้นกู้

บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด

AWN235A

11 พ.ค. 66

AA+(tha)

400,000,000.00

399,146,888.00

30 หุ้นกู้

บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล

BCH22DA

22 ธ.ค. 65

A-

120,000,000.00

119,689,330.80
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มูลค่ าหน้ าตัlว

มูลค่ าตามราคา
ตลาด(บาท)

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื"อถือของตราสาร (ต่ อ)
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561
ประเภท
หลักทรั พย์

ชื"อผู้ออก

ชื"อหลักทรั พย์

ผู้รับรอง /
อาวัล /
คํา% ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
น่ าเชื"อถือ

มูลค่ าหน้ าตัlว

มูลค่ าตามราคา
ตลาด(บาท)

31 หุ้นกู้

บมจ. กรุ งเทพดุสิตเวชการ

BDMS233A

14 มี.ค. 66

AA-

10,000,000.00

11,011,301.40

32 หุ้นกู้

บมจ. กรุ งเทพดุสิตเวชการ

BDMS242A

8 ก.พ. 67

AA-

25,000,000.00

25,771,614.75

33 หุ้นกู้

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ

BEM229A

7 ก.ย. 65

A

145,000,000.00

146,752,591.80

34 หุ้นกู้

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ

BEM249A

7 ก.ย. 67

A

70,000,000.00

71,038,247.70

35 หุ้นกู้

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ

BEM254A

5 เม.ย. 68

A

400,000,000.00

396,885,828.00

36 หุ้นกู้

บมจ. เบอร์ ลี ยุคเกอร์

BJC193A

24 มี.ค. 62

A+

65,000,000.00

65,956,187.05

37 หุ้นกู้

บมจ. เบอร์ ลี ยุคเกอร์

BJC199A

7 ก.ย. 62

A+

106,500,000.00

108,068,618.27

38 หุ้นกู้

บมจ. เบอร์ ลี ยุคเกอร์

BJC219A

7 ก.ย. 64

A+

160,000,000.00

163,316,065.60

39 หุ้นกู้

บมจ. เบอร์ ลี ยุคเกอร์

BJC239A

7 ก.ย. 66

A+

200,000,000.00

204,664,364.13

40 หุ้นกู้

บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ

BTSC19NA

10 พ.ย. 62

A-(tha)

50,500,000.00

51,130,355.14

41 หุ้นกู้

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า

CENTEL229A

29 ก.ย. 65

A

15,000,000.00

15,210,145.20

42 หุ้นกู้

บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร

CPF204A

12 เม.ย. 63

A+

34,000,000.00

34,395,433.81

43 หุ้นกู้

บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร

CPF218A

19 ส.ค. 64

A+

118,000,000.00

129,238,108.03

44 หุ้นกู้

บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร

CPF218B

2 ส.ค. 64

A+

312,000,000.00

334,879,294.86

45 หุ้นกู้

บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร

CPF228A

3 ส.ค. 65

A+

30,000,000.00

32,803,351.20

43 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื"อถือของตราสาร (ต่ อ)
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561
ประเภท
หลักทรั พย์

ชื"อผู้ออก

ชื"อหลักทรัพย์

ผู้รับรอง /
อาวัล /
คํา% ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
น่ าเชื"อถือ

มูลค่ าหน้ าตัlว

มูลค่ าตามราคา
ตลาด(บาท)

46 หุ้นกู้

บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร

CPF235A

13 พ.ค. 66

A+

20,000,000.00

21,239,445.20

47 หุ้นกู้

บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร

CPF237A

29 ก.ค. 66

A+

240,000,000.00

252,524,647.20

48 หุ้นกู้

บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร

CPF251A

24 ม.ค. 68

A+

120,000,000.00

119,216,672.40

49 หุ้นกู้

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

CPFTH207A

15 ก.ค. 63

A+

5,000,000.00

5,033,557.25

50 หุ้นกู้

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

CPFTH211A

20 ม.ค. 64

A+

81,000,000.00

82,519,172.71

51 หุ้นกู้

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

CPFTH231A

20 ม.ค. 66

A+

376,000,000.00

386,892,194.16

52 หุ้นกู้

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

CPFTH237A

15 ก.ค. 66

A+

300,000,000.00

302,169,810.00

53 หุ้นกู้

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

CPFTH245A

24 พ.ค. 67

A+

50,000,000.00

50,328,640.00

54 หุ้นกู้

บจ. ดีเอดี เอสพีวี

DAD25NB

29 พ.ย. 68

AAA(tha)

102,950,000.00

125,577,407.27

55 หุ้นกู้

บจ. ดีเอดี เอสพีวี

DAD25NC

29 พ.ย. 68

AAA(tha)

140,000,000.00

166,536,574.40

56 หุ้นกู้

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี

GPSC219A

29 ก.ย. 64

BBB-

194,000,000.00

195,041,772.24

57 หุ้นกู้

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี

GPSC249A

29 ก.ย. 67

BBB-

90,000,000.00

90,633,536.10

58 หุ้นกู้

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

HMPRO19OA

14 ต.ค. 62

A+

100,000,000.00

101,164,138.00

59 หุ้นกู้

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

HMPRO204A

27 เม.ย. 63

A+

120,000,000.00

121,638,505.20

60 หุ้นกู้

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

HMPRO212A

16 ก.พ. 64

A+

1,000,000,000.00

1,002,567,130.00

44 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื"อถือของตราสาร (ต่ อ)
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561
ประเภท
หลักทรั พ ย์

ชื"อผู้ออก

ชื"อหลักทรั พย์

ผู้รับรอง /
อาวัล /
คํา% ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
น่ าเชื"อถือ

มูลค่ าหน้ าตัlว

มูลค่ าตามราคา
ตลาด(บาท)

61 หุ้นกู้

บมจ. ไออาร์ พีซี

IRPC188A

24 ส.ค. 61

A-(tha)

6,000,000.00

6,136,866.33

62 หุ้นกู้

บมจ. ไออาร์ พีซี

IRPC188B

24 ส.ค. 61

A-(tha)

490,000,000.00

501,177,280.71

63 หุ้นกู้

KEB Hana Bank

KEBHANA192A

15 ก.พ. 62

A-

75,000,000.00

77,648,232.00

64 หุ้นกู้

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้ าส์

LH204B

28 เม.ย. 63

A+

155,000,000.00

157,157,827.85

65 หุ้นกู้

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้ าส์

LH215A

7 พ.ค. 64

A+

200,000,000.00

199,544,310.00

66 หุ้นกู้

บจ. เมอร์ ซิเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)

MBTH209A

8 ก.ย. 63

A

5,000,000.00

5,034,041.15

67 หุ้นกู้

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน แนล

MINT228A

9 ส.ค. 65

A+

54,000,000.00

58,122,641.34

68 หุ้นกู้

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน แนล

MINT249A

27 ก.ย. 67

A+

383,000,000.00

381,934,363.78

69 หุ้นกู้

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน แนล

MINT255A

22 พ.ค. 68

A+

42,000,000.00

44,102,838.36

70 หุ้นกู้

บจ. นํ /าตาลมิตรผล

MPSC199B

11 ก.ย. 62

A+

1,000,000.00

1,019,848.62

71 หุ้นกู้

บจ. นํ /าตาลมิตรผล

MPSC233A

13 มี.ค. 66

A+

130,000,000.00

143,071,754.80

72 หุ้นกู้

บจ. นํ /าตาลมิตรผล

MPSC249A

26 ก.ย. 67

A+

50,000,000.00

55,778,431.50

73 หุ้นกู้

บจ. เงินติดล้ อ

NTL195A

25 พ.ค. 62

A

143,000,000.00

144,085,730.05

74 หุ้นกู้

บจ. เงินติดล้ อ

NTL19DB

14 ธ.ค. 62

A

105,000,000.00

105,381,348.45

75 หุ้นกู้

บมจ. พฤกษา เรี ยลเอสเตท

PS19NA

29 พ.ย. 62

A

135,000,000.00

136,359,915.75

45 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื"อถือของตราสาร (ต่ อ)
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561
ประเภท
หลักทรั พ ย์

ชื"อผู้ออก

ชื"อหลักทรัพย์

ผู้รับรอง /
อาวัล /
คํา% ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
น่ าเชื"อถือ

มูลค่ าหน้ าตัlว

มูลค่ าตามราคา
ตลาด(บาท)

76 หุ้นกู้

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

SCC194A

1 เม.ย. 62

A+(tha)

5,000,000.00

5,093,158.75

77 หุ้นกู้

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

SCC248A

30 ส.ค. 67

A+(tha)

1,130,200,000.00

1,163,998,924.85

78 หุ้นกู้

บมจ. เอสพีซีจี

SPCG18DA

16 ธ.ค. 61

A

47,400,000.00

47,757,228.68

79 หุ้นกู้

บมจ. เอสพีซีจี

SPCG20DA

16 ธ.ค. 63

A

84,000,000.00

86,536,320.36

80 หุ้นกู้

บมจ. เอสพีซีจี

SPCG21DA

16 ธ.ค. 64

A

195,000,000.00

203,218,588.95

81 หุ้นกู้

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ /ง

SPI242A

9 ก.พ. 67

AA

55,000,000.00

56,019,159.90

82 หุ้นกู้

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

TBEV253A

22 มี.ค. 68

AA(tha)

930,000,000.00

936,584,865.00

83 หุ้นกู้

บมจ. ทุนธนชาต

TCAP20NA

15 พ.ย. 63

A(tha)

114,000,000.00

122,655,703.08

84 หุ้นกู้

บจ. โตโยต้ า ลีสซิง (ประเทศไทย)

TLT211A

8 ม.ค. 64

AAA

50,000,000.00

49,955,698.50

85 หุ้นกู้

บจ. โตโยต้ า ลีสซิง (ประเทศไทย)

TLT24OA

31 ต.ค. 67

AAA

80,000,000.00

79,481,171.20

86 หุ้นกู้

บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชัน

TRUE22NA

10 พ.ย. 65

A-

850,000,000.00

864,953,724.26

87 หุ้นกู้

บมจ. ทีทีดบั บลิว

TTW232A

1 ก.พ. 66

AA-

55,000,000.00

54,203,014.80

88 หุ้นกู้

บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด

TUC21DA

2 ธ.ค. 64

BBB+

200,000,000.00

200,914,552.00

89 หุ้นกู้ต่างประเทศ Credit Guarantee & Investment Facility

KNM21NA9

18 พ.ย. 64

AAA

42,000,000.00

42,193,185.27

90 หุ้นกู้ต่างประเทศ

PTGC188A

19 ก.ย. 65

AA(tha)

34,140,064.00

34,184,998.48

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

46 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื"อถือของตราสาร (ต่ อ)
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561

ประเภทหลักทรั พย์

ชื"อผู้ออก

ชื"อ
หลักทรั พย์

ผู้รับรอง /
อาวัล /
คํา% ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
น่ าเชื"อถือ

มูลค่ าหน้ าตัlว

มูลค่ าตามราคา
ตลาด(บาท)

91 หุ้นกู้ตา่ งประเทศ

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

PTGC188B

19 ก.ย. 65

AA(tha)

102,024,209.00

102,168,113.54

92 หุ้นกู้ตา่ งประเทศ

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

PTGC188C

19 ก.ย. 65

AA(tha)

113,349,925.00

113,321,880.81

93 หุ้นกู้ธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

BAY211A

26 ม.ค. 64

AAA(tha)

111,000,000.00

110,333,163.06

94 หุ้นกู้ธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

BAY27NB

17 พ.ย. 70

AAA(tha)

20,000,000.00

19,957,236.60

95 หุ้นกู้ธนาคาร

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

KK203A

20 มี.ค. 63

A-

185,000,000.00

185,036,178.60

96 หุ้นกู้ธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุ งไทย

KTB27NA

23 พ.ย. 70

AA+(tha)

300,000,000.00

299,551,671.00

97 หุ้นกู้ธนาคาร

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ /ง คอร์ ปอเรชัน

SMBC208A

31 ส.ค. 63

A

41,000,000.00

41,214,903.55

98 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

Al Khaliji Commercial Bank

AKCB188B

19 ก.ค. 62

A

99,608,734.00

99,694,355.97

99 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

Bank of Communications Co., Ltd.

BCOM189A

3 ต.ค. 67

A

337,749,323.00

337,396,114.17

100 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

Emirates NBD

ENBD188B

6 ก.พ. 63

A+

316,250,000.00

318,317,863.47

101 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

Emirates NBD

ENBD188E

18 พ.ค. 63

A+

321,300,000.00

323,024,499.54

102 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

Emirates NBD

ENBD188G

21 พ.ค. 63

A+

481,875,000.00

484,028,133.72

103 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

KEB Hana Bank

KEHN189A

18 ต.ค. 64

A-

159,207,271.00

159,514,225.79

104 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

OCBC188A

14 ส.ค. 61

AA-

184,502,610.00

184,830,734.38

105 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์

SCB188A

16 พ.ค. 66

AA+(tha)

32,377,236.00

32,455,651.21

47 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื"อถือของตราสาร (ต่ อ)
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561

ประเภทหลักทรั พย์

ชื"อผู้ออก

ชื"อหลักทรั พย์

ผู้รับรอง /
อาวัล /
คํา% ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
น่ าเชื"อถือ

มูลค่ าหน้ าตัlว

มูลค่ าตามราคา
ตลาด(บาท)

106 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์

SCB188E

16 พ.ค. 66

AA+(tha)

97,207,848.00

97,254,184.76

107 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์

SCB188F

16 พ.ค. 66

AA+(tha)

64,937,888.00

64,967,401.39

108 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์

SCB188G

16 พ.ค. 66

AA+(tha)

165,913,927.00

165,929,511.40

109 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์

SCB188I

16 พ.ค. 66

AA+(tha)

159,153,012.00

159,232,583.12

110 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์

SCB189A

16 พ.ค. 66

AA+(tha)

63,191,336.00

63,314,865.02

111 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์

SCB189B

16 พ.ค. 66

AA+(tha)

63,490,376.00

63,607,938.74

112 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์

SCB189C

16 พ.ค. 66

AA+(tha)

95,222,329.00

95,398,941.74

113 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์

SCB189D

16 พ.ค. 66

AA+(tha)

63,882,081.00

63,991,816.28

114 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

Societe Generale

SOGE188A

1 ก.พ. 71

A

505,968,160.00

506,946,970.25

115 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

Societe Generale

SOGE188G

18 ก.พ. 71

A

328,165,196.00

329,323,254.93

116 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

Societe Generale

SOGE188H

26 พ.ย. 70

A

336,398,933.00

337,224,151.51

117 หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

Societe Generale

SOGE189J

21 ธ.ค. 70

A

315,285,467.00

315,367,178.60

118 เงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

GHB F/D

22 ก.พ. 62

AAA(tha)

300,000,000.00

302,090,958.90

119 เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

KBANK

AA+(tha)

120 เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารทิสโก้

TISCO

A

48 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

34,300,058.03
233,366.84

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
รายละเอียดและอันดับความน่ าเชื"อถือของตราสาร (ต่ อ)
ณ วันที" 31 กรกฎาคม 2561

ประเภทหลักทรั พย์

ชื"อผู้ออก

ชื"อหลักทรัพย์

ผู้รับรอง /
อาวัล /
คํา% ประกัน

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
น่ าเชื"อถือ

มูลค่ าหน้ าตัlว

มูลค่ าตามราคา
ตลาด(บาท)

121 เงินฝากธนาคารต่างประเทศ

Bank of China

BOC188H

5 ต.ค. 63

A

424,757,858.00

424,695,955.30

122 เงินฝากธนาคารต่างประเทศ
123 เงิ นฝากธนาคารต่างประเทศ

Bank of China
Industrial & Commercial Bank of
China (Asia) Ltd.
Industrial & Commercial Bank of
China (Asia) Ltd.

BOC189B
ICBC188F

3 พ.ย. 63
30 เม.ย. 64

A
A

338,129,484.00
1,681,222,169.00

337,890,386.11
1,666,849,626.51

ICBC189C

25 ก.ย. 61

A

392,427,374.00

391,317,473.54

124 เงิ นฝากธนาคารต่างประเทศ

49 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

ค่าใช้ จ่ายทีเ* รี ยกเก็บจากกองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล
สําหรับระยะเวลา1 ปี ของรอบปี บัญชี 2560/2561 ตังแต่
. วนั ที* 1 สิงหาคม 2560 สิ .นสุดวันที* 31 กรกฎาคม 2561
ตังแต่
. วนั ที* 1 ส.ค. 2560

ตั .งแต่วนั ที* 1 ส.ค. 2560

ค่าใช้ จา่ ยที*เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที* 31 ก.ค. 2561

ถึงวันที* 31 ก.ค. 2561

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

ร้ อยละของ

หน่วย : พันบาท

มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ2

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

94,537.87

0.5000

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)

6,069.33

0.0321

ค่านายทะเบียน (Registrar fee)

14,180.68

0.0750

ค่าสอบบัญชี (Audit fee)

ไม่มี

ไม่มี

ค่าทีป* รึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้ จ่ายอื*น ๆ

0.50

0.0000

114,788.38

0.6071

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง$ หมด1
หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้ าซื .อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที*เกิดขึนจากการซื
.
อ. ขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลีย* รายวันโดยคํานวณจากวันที* 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที* 31 กรกฎาคม 2561
เท่ากับ 18,907,574,375.75 บาท
อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 4.10
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ% ขายหลักทรัพย์ (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ) ไม่มี

50 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

รายงานรายชื"อบุคคลที"เกี"ยวข้ องที"มีการทําธุรกรรมกับกองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล
สําหรับรอบบัญชี 2560/2561 ตังแต่
/ วนั ที 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที 31 กรกฎาคม 2561
ลําดับ
1

รายชือบุคคลทีเกียวข้ อง
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที*เกี*ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที*บริ ษัทจัดการโดยตรง
หรื อที* website ของ บลจ. ที* https://www.tmbam.com/home/th/about-us-corporate-governance-type3.php
หรื อที* http://www.tmbam.com เลือกหัวข้ อ รู้จกั บลจ.ทหารไทย > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล
ทีเกียวข้ อง หรือที website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที http://www.sec.or.th/th/pages/information/pagelinkstatistic/link_mutual_funds.aspx
รายชือผู้จัดการกองทุน
1
2
3
4
5
6
7
8

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล
นายพิพฒ
ั น์ พิศณุวงรักษ์
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์
นายรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์
นายอารยะ ไชยกุล
นายภคสุนาท จิตมัน* ชัยธรรม
นายพีรวิชญ์ ลิ .มเดชาพันธ์

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที 31 กรกฎาคม 2561
ไม่มี

51 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื"องจากการที"ใช้ บ ริการบุคคลอื"นๆ (Soft Commission)
บริษัททีให้ ผลประโยชน์
1 Al Khalij Commercial Bank PQSC /AKCB Finance
Ltd

ผลประโยชน์ทีได้ รับ
เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

Australia & New Zealand Banking Group Ltd

3 Bank of America Corporation

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4

Bank of China International

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5

Commonwealth Bank of Australia

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6

Credit Industriel ET Commercial

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7

Commerzbank AG Singapore

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8

Daiwa Securities Group Inc

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9

DBS Bank Ltd

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 DZ Bank AG

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

11 Goldman Sachs

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 ING Bank

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

13 JP Morgan Chase & Co

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 Mizuho Bank, Ltd

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 Societe Generale Corp&Inv Banking

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

17 ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 ธนาคารซิตีแ/ บงก์ เอ็น เอ

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 บล. โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

22 ธนาคารดอยซ์แบงก์

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

23 บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

24 ธนาคารออมสิน

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

25 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิ /งคอร์ ปอเรชัน จํากัด

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

52 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

บริษัททีให้ ผลประโยชน์
26 Industrial & Commercial Bank of China Asia
(Thai) Plc.

ผลประโยชน์ทีได้ รับ
ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เหตุผลในการรับผลประโยชน์
เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

27 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

28 บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

29 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

30 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

31 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

32 ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

33 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

34 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

35 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

36 บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรีนตี ี / จํากัด

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

37 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ

เพือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

53 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล

