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1 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดเีพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 
 
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี  
1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ของกองทุนเปดทหารไทยธนบดีเพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 
 

ในป 2564 เสนทางการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกกลับมาเผชิญความเสี่ยงอีกคร้ัง หลังเร่ิมมีการระบาดของโควิด-19 
สายพันธุเดลตาเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ โดยสายพันธุน้ีมีตนกําเนิดมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งเปนสายพันธุท่ีระบาดไดงาย ติด
เชื้อมีอาการรุนแรง และมีโอกาสเสียชีวิตสูง นอกจากน้ีวัคซีนบางตัวยังไมมีประสิทธิภาพท่ีจะปองกันการติดเชื้อสายพันธุ
ดังกลาวได กอนหนาน้ีมีหลายประเทศท่ีมีอัตราฉีดวัคซีนอยางรวดเร็ว เชน อิสราเอลท่ีมีอัตราการฉีดวัคซีนเปนอันดับตน ๆ ของ
โลกไดออกมาประกาศยกเลิกการใสหนากากอนามัย แตลาสุดไดกลับมาประกาศใสหนากากอนามัยอีกคร้ัง หลังจํานวนผูติดเชื้อ
เร่ิมกลับมาปรับเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ีมาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดข้ึน เชน การล็อคดาวน ถูกนํากลับมาใชเพ่ิมข้ึนใน
หลายประเทศ 
 

เศรษฐกิจไทย ต้ังแตมีการระบาดของโควิด-19 ในระลอกท่ี 3 ต้ังแตชวงตนเดือนเมษายน 2564 สถานการณการระบาด
ยังคงไมมีแนวโนมดีข้ึน จํานวนผูติดเชื้อรายวันยังเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง สิ่งท่ีนากังวลคือจํานวนผูเสียชีวิตอยูในระดับระลอกท่ี
ผานมา อีกท้ังระบบสาธารณสุขของไทยเร่ิมมีความนากังวล หลังจํานวนผูติดเชื้อรายใหมเพ่ิมสูงข้ึนกวาผูหายปวยติดตอกัน 
ขณะท่ีอัตราการฉีดวัคซีนของไทยยังอยูในระดับตํ่าเม่ือเทียบกับภูมิภาค แมวาจะมีการฉีดวัคซีนมาตอเน่ืองต้ังแตวันท่ี 7 มิถุนายน 
2564 นอกจากน้ี ความหลากหลายของวัตซีนยังมีจํากัด ปจจุบันไทยมีวัคซีนท่ีนําเขามาแลวอยูท้ังหมด 3 ยี่หอหลัก คือ 
Astrazeneca, Sinovac และ Sinopharm ซึ่งประสิทธิภาพในการปองกันติดเชื้อสวนใหญยังอยูในระดับไมสูงมากนัก โดยตัวเลข
เศรษฐกิจไทยในเดือน พฤษภาคม 2564 สะทอนภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ียังมีแนวโนมชะลอตัวลง โดยเคร่ืองชี้การบริโภค
ภาคเอกชนปรับลดลงตอเน่ือง ดัชนี PCI อยูท่ี -3.1% เม่ือเทียบรายเดือน บงชี้วากําลังซื้อของประชาชนเร่ิมมีจํากัดจากความ
เปราะบางจากตลาดท่ีออนแอมาตอเน่ือง นอกจากน้ี ลาสุดภาครัฐไดออกมาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดมากข้ึนในโซน
พ้ืนท่ีสีแดง เชน มีมาตรการปดแคมปคนงาน/ไมอนุญาตใหน่ังทานอาหารในราน เปนตน สงผลใหกิจการรานอาหารและธุรกิจท่ี
เก่ียวของกับการทองเท่ียวยังไมสามารถฟนตัวกลับมาได แมวาจะมีการออกมาตรการเยียวยาใหกับผูประกอบการและลูกจางท้ัง
ในและนอกระบบประกันสังคม 
 

สําหรับนโยบายการเงินการคลังของไทย ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จําเปนตองคงนโยบายการเงินแบบผอนคลาย
ตอไปอยางนอยจนกวาอัตราเงินเฟอจะเร่ิมฟนตัวและเขาใกลชวงอัตราเงินเฟอเปาหมาย โดยผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของ
ไทยปรับตัวลดลงอยางรุนแรงอยูท่ี 1.66% ในเดือนมิถุนายน 2564 เม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนในระดับสูงสุดของปน้ีในชวง
เดือนมีนาคม 2564 อยูท่ี 2% ซึ่งอัตราผลตอบแทนท่ีปรับตัวลดลง เกิดจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ท่ีลดลงตอเน่ือง
ทามกลางตัวเลขเศรษฐกิจท่ีชะลอลง ประกอบกับความเสี่ยงจากการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุเดลตา และการ
ลดลงของราคาสินคาโภค-ภัณฑ ซึ่งทําใหความกังวลดานเงินเฟอผอนคลายลง 
 

 
 



2 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดเีพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

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

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 
 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
คณะผูจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



3 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดเีพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 
กองทนุเปดทหารไทยธนบดเีพือ่การเลีย้งชพี 
 
ภาวะเศรษฐกิจ 

ในป 2564 เสนทางการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกกลับมาเผชิญความเสี่ยงอีกคร้ัง หลังเร่ิมมีการระบาดของโควิด-19 
สายพันธุเดลตาเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ โดยสายพันธุน้ีมีตนกําเนิดมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งเปนสายพันธุท่ีระบาดไดงาย ติด
เชื้อมีอาการรุนแรง และมีโอกาสเสียชีวิตสูง นอกจากน้ีวัคซีนบางตัวยังไมมีประสิทธิภาพท่ีจะปองกันการติดเชื้อสายพันธุ
ดังกลาวได กอนหนาน้ีมีหลายประเทศท่ีมีอัตราฉีดวัคซีนอยางรวดเร็ว เชน อิสราเอลท่ีมีอัตราการฉีดวัคซีนเปนอันดับตน ๆ ของ
โลกไดออกมาประกาศยกเลิกการใสหนากากอนามัย แตลาสุดไดกลับมาประกาศใสหนากากอนามัยอีกคร้ัง หลังจํานวนผูติดเชื้อ
เร่ิมกลับมาปรับเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ีมาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดข้ึน เชน การล็อคดาวน ถูกนํากลับมาใชเพ่ิมข้ึนใน
หลายประเทศ 
 

เศรษฐกิจไทย ต้ังแตมีการระบาดของโควิด-19 ในระลอกท่ี 3 ต้ังแตชวงตนเดือนเมษายน 2564 สถานการณการระบาด
ยังคงไมมีแนวโนมดีข้ึน จํานวนผูติดเชื้อรายวันยังเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง สิ่งท่ีนากังวลคือจํานวนผูเสียชีวิตอยูในระดับระลอกท่ี
ผานมา อีกท้ังระบบสาธารณสุขของไทยเร่ิมมีความนากังวล หลังจํานวนผูติดเชื้อรายใหมเพ่ิมสูงข้ึนกวาผูหายปวยติดตอกัน 
ขณะท่ีอัตราการฉีดวัคซีนของไทยยังอยูในระดับตํ่าเม่ือเทียบกับภูมิภาค แมวาจะมีการฉีดวัคซีนมาตอเน่ืองต้ังแตวันท่ี 7 มิถุนายน 
2564 นอกจากน้ี ความหลากหลายของวัตซีนยังมีจํากัด ปจจุบันไทยมีวัคซีนท่ีนําเขามาแลวอยูท้ังหมด 3 ยี่หอหลัก คือ 
Astrazeneca, Sinovac และ Sinopharm ซึ่งประสิทธิภาพในการปองกันติดเชื้อสวนใหญยังอยูในระดับไมสูงมากนัก โดยตัวเลข
เศรษฐกิจไทยในเดือน พฤษภาคม 2564 สะทอนภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ียังมีแนวโนมชะลอตัวลง โดยเคร่ืองชี้การบริโภค
ภาคเอกชนปรับลดลงตอเน่ือง ดัชนี PCI อยูท่ี -3.1% เม่ือเทียบรายเดือน บงชี้วากําลังซื้อของประชาชนเร่ิมมีจํากัดจากความ
เปราะบางจากตลาดท่ีออนแอมาตอเน่ือง นอกจากน้ี ลาสุดภาครัฐไดออกมาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดมากข้ึนในโซน
พ้ืนท่ีสีแดง เชน มีมาตรการปดแคมปคนงาน/ไมอนุญาตใหน่ังทานอาหารในราน เปนตน สงผลใหกิจการรานอาหารและธุรกิจท่ี
เก่ียวของกับการทองเท่ียวยังไมสามารถฟนตัวกลับมาได แมวาจะมีการออกมาตรการเยียวยาใหกับผูประกอบการและลูกจางท้ัง
ในและนอกระบบประกันสังคม 
 
ตลาดตราสารหน้ี 

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จําเปนตองคงนโยบายการเงินแบบผอนคลายตอไปอยางนอยจนกวาอัตราเงินเฟอจะ
เร่ิมฟนตัวและเขาใกลชวงอัตราเงินเฟอเปาหมาย โดยผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของไทยปรับตัวลดลงอยางรุนแรงอยูท่ี 
1.66% ในเดือนมิถุนายน 2564 เม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนในระดับสูงสุดของปน้ีในชวงเดือนมีนาคม 2564 อยูท่ี 2% ซึ่ง
อัตราผลตอบแทนท่ีปรับตัวลดลง เกิดจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ท่ีลดลงตอเน่ืองทามกลางตัวเลขเศรษฐกิจท่ีชะลอลง 
ประกอบกับความเสี่ยงจากการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุเดลตา และการลดลงของราคาสินคาโภคภัณฑ ซึ่งทําให
ความกังวลดานเงินเฟอผอนคลายลง 
 



4 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดเีพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  
1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 

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

กองทุนมีเงินฝากธนาคารลดลงจากรอบบัญชีกอนหนา 177,039,450.37 บาท รวมท้ังมีรายไดสุทธิจากการลงทุน
เปนจํานวน 0.69 ลานบาท  กลุมการลงทุนท่ีลงทุนสูงคือพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ทําใหรายไดของกองทุนสมํ่าเสมอ
ตลอดมา 
 
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 
 
ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

ไมมี 
 
ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

ไมมี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดเีพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
30 ม.ิย. 

64 
30 ธ.ค. 

63 
30 ม.ิย. 

63 
30 ธ.ค. 

62 
28 ม.ิย. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 13.049 13.0525 13.026 12.9596 12.8926 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 13.0513 13.049 13.0525 13.026 12.9596 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดคร่ึงป +0.02% -0.03% +0.20% +0.51% +1.04% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดคร่ึงป +0.36% +0.53% +0.72% +0.68% +0.93% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 3,891 4,038 3,257 3,249 3,203 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 3,914 3,891 4,038 3,257 3,249 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 3,919 3,951 3,660 3,230 3,263 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) 22 -146 774 -9 29 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.33% 0.29% 0.23% 0.19% 0.15% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดเีพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทยธนบดเีพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564   

 

ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง 
 6 เดือน 

ยอนหลัง 
 1 ป 

ยอนหลัง 
 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (31 มี.ค. 64) (30 ธ.ค. 63) (30 มิ.ย. 63) (29 มิ.ย. 61) (14 พ.ย. 46) 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดีเพ่ือการเลี้ยงชีพ 0.01% 0.02% -0.01% 0.53% 1.52% 

เกณฑมาตรฐาน ** 0.17% 0.36% 0.89% 1.07% 1.39% 
***เกณฑมาตรฐาน ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government 
Bond Total Return Index) 50% 
 และดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะส้ันท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสารอยูในระดับ A-ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(TBMA Commercial Paper A- Up Index) 50% 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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7 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดเีพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 



8 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดเีพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดีเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม  (ราคาทุน 3,856,707,275.79 บาท) 3,856,695,879.93  

เงินฝากธนาคาร 58,142,795.04  

ลูกหน้ี  
 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 60,465.00  

ดอกเบ้ียคางรับ 769,197.15  

รวมสินทรัพย 3,915,668,337.12  

หนีส้นิ  
คาใชจายคางจาย 1,161,076.84  

หน้ีสินอ่ืน 69,164.21  

รวมหน้ีสิน 1,230,241.05  

สนิทรพัยสทุธ ิ 3,914,438,096.07  

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 2,999,252,200.01  

บัญชีปรับสมดุล 415,743,564.43  

กําไรสะสม-จากการดําเนินงาน 499,442,331.63  

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 13.0513 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2564  
 299,925,219.8258 หนวย) 3,914,438,096.07  

 

 

 

 

 

 

 



9 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดเีพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนบดีเพ่ือการเลี้ยงชีพ  
งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)  

สําหรับงวด 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2564 

 บาท  
รายไดจากการลงทนุ   

 รายไดดอกเบ้ียและสวนลดรับ 7,877,368.88  
 รวมรายได 7,877,368.88  
คาใชจาย   

 คาธรรมเนียมการจัดการ 4,858,020.11  
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 623,769.78  
 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,700,307.04  
 รวมคาใชจาย 7,182,096.93  
รายไดจากการลงทนุสทุธ ิ 695,271.95  

   

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ   

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (26,693.68)  
 รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 7,895.73  
รวมรายการกําไรจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (18,797.95)  

   

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน 676,474.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีเพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

กองทนุเปดทหารไทยธนบดเีพือ่การเลีย้งชพี 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of 
 ราคาตลาด NAV 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง  3,492,879,012 89.23% 
 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย  30,328,800.00 0.77% 
 หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล  
 ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 

 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 314,168,207.53 8.03% 

 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับ 0.00 0.00% 
 ท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) 
 หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 

 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 78,231,852.29 2.00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีเพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

กองทนุเปดทหารไทยธนบดเีพือ่การเลีย้งชพี 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด 

 พันธบัตร 
 อายุคงเหลือนอยกวาหน่ึงป 3,495,000,000 3,492,879,012.30 89.23% 
 รวมพันธบัตร 3,492,879,012.30 89.23% 
 หุนกู 
 Rating A 270,000,000 269,691,000.61 6.89% 
 Rating AA 34,000,000 34,381,263.42 0.88% 
 Rating A+(tha) 10,000,000 10,095,943.50 0.26% 
 รวมหุนกู 314,168,207.53 8.03% 
 หุนกูธนาคาร 
 Rating AAA(tha) 30,000,000 30,328,800.00 0.77% 
 รวมหุนกูธนาคาร 30,328,800.00 0.77% 
 เงินฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 57,915,909.31 1.48% 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห 20,000,000 20,087,211.32 0.51% 
 บมจ. ธนาคารทิสโก 228,731.66 0.01% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 78,231,852.29 2.00% 
 ทรัพยสินอ่ืน 60,465.00 0.00% 
 หน้ีสินอ่ืน -1,230,241.05 -0.03% 
 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 3,914,438,096.07 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 299,925,219.83 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 13.0513 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีเพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทนุเปดทหารไทยธน+B2:K25บดีเพือ่การเลีย้งชีพ 

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

 
ประเภท 

หลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ค�า
ประกนั 

วันครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นาเชือ่ถอื มูลคาหนาตัว๋ 
มูลคาตามราคา

ตลาด*1 
มูลคาตามราคา

ตลาด 

        (บาท) (บาท) 

1 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21701B   1 ก.ค. 64 GOV 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 

2 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21708A   8 ก.ค. 64 GOV 100,000,000.00 99,994,630.43 99,994,630.43 

3 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21708B   8 ก.ค. 64 GOV 70,000,000.00 69,996,308.41 69,996,308.41 

4 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21715A   15 ก.ค. 64 GOV 200,000,000.00 199,976,988.95 199,976,988.95 

5 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21729A   29 ก.ค. 64 GOV 135,000,000.00 134,967,903.52 134,967,903.52 

6 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21805B   5 ส.ค. 64 GOV 200,000,000.00 199,934,815.77 199,934,815.77 

7 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21813A   13 ส.ค. 64 GOV 50,000,000.00 49,979,980.62 49,979,980.62 

8 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21819A   19 ส.ค. 64 GOV 280,000,000.00 279,860,238.56 279,860,238.56 

9 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21826A   26 ส.ค. 64 GOV 450,000,000.00 449,744,692.88 449,744,692.88 

10 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21902B   2 ก.ย. 64 GOV 350,000,000.00 349,776,622.11 349,776,622.11 

11 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21909A   9 ก.ย. 64 GOV 330,000,000.00 329,766,001.66 329,766,001.66 

12 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21916A   16 ก.ย. 64 GOV 600,000,000.00 599,478,330.67 599,478,330.67 

13 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21923A   23 ก.ย. 64 GOV 630,000,000.00 629,402,498.72 629,402,498.72 

14 หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส BTSG21811C   11 ส.ค. 64 A 270,000,000.00 269,691,000.61 269,691,000.61 

15 หุนกู บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN218A   8 ส.ค. 64 AA 34,000,000.00 34,068,230.52 34,381,263.42 
 

 



13 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีเพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทนุเปดทหารไทยธน+B2:K25บดีเพือ่การเลีย้งชีพ 

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ) 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

 
ประเภท

หลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นาเชือ่ถอื มูลคาหนาตัว๋ 

มูลคาตามราคา
ตลาด*1 

มูลคาตามราคา
ตลาด 

        (บาท) (บาท) 

16 หุนกู บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ GPSC219A   29 ก.ย. 64 A+(tha) 10,000,000.00 10,039,028.40 10,095,943.50 

17 หุนกูธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY217A   12 ก.ค. 64 AAA(tha) 30,000,000.00 30,018,608.10 30,328,800.00 

18 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D   14 ธ.ค. 64 AAA(tha) 20,000,000.00 20,000,000.00 20,087,211.32 

19 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK   AA(tha)   57,915,909.31 

20 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารทิสโก TISCO   A   228,731.66 

 รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,856,707,275.79 บาท)      3,856,695,879.93 3,915,607,872.12 

          

 หมายเหตุ *1 มูลคาตามราคาตลาดที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ        
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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 

 เปลี�ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 
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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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 คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทยธนบดเีพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

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

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2564  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 4,858.02 0.1250 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 623.77 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 1,700.31 0.0437 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 7,182.10 0.1847 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  
 เทากับ 3,918,800,249.58 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 217.03% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยธนบดเีพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 
ไมมี 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Agricultural Bank of China Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

3 Asia Plus Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

5 Bangkok Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 Bank of America Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 Bank of Ayudhya PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Bank of China International Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 Bank of China Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 BNP Paribas SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

11 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 China Construction Bank Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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 
 



19 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีเพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

18 Credit Suisse Hong Kong Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 Daiwa Securities Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Deutsche Bank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

24 Export Import Bank of Thailand ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Goldman Sachs Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

26 Government Housing Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

27 Government Savings Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

28 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

29 HSBC Bank PLC ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

32 ING Bank NV ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

33 JPMorgan Chase Bank NA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

34 Kasikornbank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

35 KGI Asia Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

36 KGI Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

37 Kiatnakin Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

38 Krung Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

39 Land & Houses Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

40 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

41 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

42 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

43 Mizuho Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

44 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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 
 



20 กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีเพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 
 


