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1 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

วันท่ี   4 เมษายน 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี 

1 กันยายน 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ 2565 ของกองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

เศรษฐกิจโลกเผชิญปจจัยเสี่ยงจากความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน ปญหาความขัดแยงของท้ังสองประเทศ

ยืดเยื้อมาตอเน่ือง ซึ่งลาสุดไดทวีความรุนแรงข้ึน โดยในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 รัสเซียไดปฏิบัติการทางทหาร โจมตียูเครน

จนถึงปจจุบัน แมจะมีการเจรจากันแลวสองคร้ัง แตสถานการณยังคงทวีความรุนแรงข้ึน ขณะท่ีทางฝงชาติตะวันตกระบุวาไมมี

แผนท่ีจะสงทหารเขายูเครน ทําใหความกังวลท่ีเหตุการณน้ีจะนําไปสูเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสามมีความเปนไปไดนอยลง อยางไรก็

ตาม สิ่งท่ีชาติตะวันตกและท่ัวโลกออกมาตอบโตการกระทําของรัสเซียคือการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ เชน การเตรียมตัดรัสเซีย

ออกจากระบบสื่อสารระหวางธนาคารหรือระบบ SWIFT ซึ่งจะทําใหระบบการชําระเงินของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีทําการคาของรัสเซียมี

ความยุงยากมากข้ึน ซึ่งการคว่ําบาตรรทางเศรษฐกิจ จะไมไดสงผลกระทบตอรัสเซียเพียงชาติเดียว แตหากปญหายืดเยื้อบาน

ปลายจะสงผลกระทบทางออมไปยังการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีเดิมเผชญิปญหาเก่ียวกับการระบาดของโควิด-19 การเพ่ิมข้ึน

ราคาพลังงาน และอัตราเงินเฟอท่ีสูงตอเน่ืองอยูกอนแลว ขณะท่ีผลกระทบทางตรงท่ีจะเกิดข้ึนตอเศรษฐกิจโลกคือการเพ่ิมข้ึน

ของระดับราคาพลังงาน เดิมระดับราคาพลังงานสูงข้ึนจากความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานมาต้ังแตปลายปกอน ขณะท่ี

เหตุการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึนจะกดดันราคาพลังงานใหปรับเพ่ิมข้ึนตอ เน่ืองจากรัสเซียเปนประเทศท่ีมีปริมาณการผลิตนํ้ามัน

อันดับท่ี 3 ของโลก และกาซธรรมชาติอันดับท่ี 2 ของโลก รัสเซียถือเปนแหลงผลิตพลังงานแหงหน่ึงท่ีสําคัญของโลก หากมีภาวะ

ชะงักงันหรือหยุดการสงออกนํ้ามันก็จะสงผลกระทบตอราคาพลังงาน 

สําหรับทางดานเศรษฐกิจไทยพบวา เศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบทางออมในเร่ืองของภาคการสงออก อัตราเงิน

เฟอ และภาคการทองเท่ียวจากเร่ืองความขัดแยงของรัสเซียยูเครน แมวาความสัมพันธทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ดานของไทยกับ

รัสเซียและยูเครนจะไมไดมีตอมากนัก เชน ภาคการสงออก ในป 2564 ไทยสงออกไปรัสเซียและยูเครนคิดเปน 0.4% และ 0.05% 

เทาน้ัน แตปญหาความขัดแยงดังกลาวอาจสงผลกระทบทางออมตอเน่ืองถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคาสําคัญ

อยาง สหรัฐฯ และยุโรป หากเศรษฐกิจประเทศคูคาขยายตัวตํ่ากวาท่ีคาดอาจสงผลกระทบตอเน่ืองมายังภาคการสงออกของ

ไทย ขณะท่ีระดับราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมอยูในระดับสูงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณดังกลาวจะกระทบตอไทย เน่ืองจากไทยเปนผู

นําเขานํ้ามันสุทธิ หากราคานํ้ามันท่ีเปนตนทุนในการขนสงเพ่ิมสูงข้ึนก็จะยิ่งกระทบตอเศรษฐกิจไทยท่ีกําลังอยูในชวงฟนตัวจาก

สถานการณระบาดของโควิด-19 ดานอัตราเงินเฟอของไทยเผชิญแรงกดดันหลักจากราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยูแลว โดยเงินเฟอ

ในเดือนกุมภาพันธ เพ่ิมข้ึนอยูท่ี 5.28% YoY และมีแนวโนมจะเรงตัวข้ึนตอเน่ืองหากราคานํ้ามันพุงสูงข้ึนอยางในปจจุบัน ซึ่งจะ

กระทบกําลังซื้อท่ียังเปราะบางจากตลาดแรงงานท่ียังไมไดฟนตัวเต็มท่ี ในสวนของการทองเท่ียวหลังเกิดสถานการณระบาดของ

โควิด-19 นักทองเท่ียวจากยุโรปท่ีมาทองเท่ียวเร่ิมมีบทบาทสําคัญมากข้ึน เน่ืองจากนักทองเท่ียวจีนท่ีเคยเปนนักทองเท่ียว

สําคัญของไทยยังไมสามารถกลับมาไดเต็มท่ีจากนโยบายโควิดของศูนยภายในประเทศ โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของนักทองเท่ียว

ยุโรปปรับเพ่ิมข้ึน โดยรัสเซียเปนหน่ึงในนักทองเท่ียวสําคัญของยุโรปท่ีเดินทางเขาไทย ในป 2564 นักทองเท่ียวจากรัสเซียท่ีเดิน

ทางเขาไทย 21,205 คน หรือคิดเปน 12.3% ของนักทองเท่ียวยุโรป ซึ่งหากสถานการณยืดเยื้อและมีความรุนแรงมากข้ึนอาจทํา

ใหการเดินทางมาทองเท่ียวยากลําบาก ในภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเดิมมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณ 



 

2 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

เงินเฟอท่ีเรงตัว ขณะท่ีสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนจะยิ่งสรางปจจัยกดดันตอเงินเฟอ ในสวนของราคา

นํ้ามันท่ีมีแนวโนมปรับเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ปจจัยสําคัญท่ีตองจับตามองเพ่ิมเติมคือเร่ืองของคาเงินบาทและความเชื่อม่ันผูบริโภค 

สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีระดับ 0.50% โดยตลาดมองวาธนาคารแหง

ประเทศไทยจะยังคงดอกเบ้ียไวในระดับตํ่าท่ี 0.5% แตในกรณีท่ีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนมากจนทําใหเศรษฐกิจไทยติดลบอยางมีนัยยะ 

การปรับลดดอกเบ้ียเพ่ิมอีก 1 คร้ังจะมีความเปนไปไดเพ่ิมสูงข้ึน 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน ยังคงเนนถือตราสารตลาดเงินและตราสารหน้ีจนครบอายุ กองทุนมี

นโยบายลงทุนในต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยท่ีมีอายุใกลเคียงกับนโยบายการลงทุนของ

กองทุน เพ่ือลดความเสี่ยงในดานความสามารถในการชําระหน้ี (Credit Risk) และความเสี่ยงทางดานตลาด (Market Risk) 

 สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



 

3 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการกองทนุเปดทหารไทยธนวฒัน 

ภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจโลกเผชิญปจจัยเสี่ยงจากความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน ปญหาความขัดแยงของท้ังสองประเทศ

ยืดเยื้อมาตอเน่ือง ซึ่งลาสุดไดทวีความรุนแรงข้ึน โดยในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 รัวเซียไดปฏิบัติการทางทหาร โจมตียูเครน

จนถึงปจจุบัน แมจะมีการเจรจากันแลวสองคร้ัง แตสถานการณยังคงทวีความรุนแรงข้ึน ขณะท่ีทางฝงชาติตะวันตกระบุวาไมมี

แผนท่ีจะสงทหารเขายูเครน ทําใหความกังวลท่ีเหตุการณน้ีจะนําไปสูเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสามมีความเปนไปไดนอยลง อยางไรก็

ตาม สิ่งท่ีชาติตะวันตกและท่ัวโลกออกมาตอบโตการกระทําของรัสเซียคือการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ เชน การเตรียมตัดรัสเซีย

ออกจากระบบสื่อสารระหวางธนาคารหรือระบบ SWIFT ซึ่งจะทําใหระบบการชําระเงินของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีทําการคาของรัสเซียมี

ความยุงยากมากข้ึน ซึ่งการคว่ําบาตรรทางเศรษฐกิจ จะไมไดสงผลกระทบตอรัสเซียเพียงชาติเดียวแตหากปญหายืดเยื้อบาน

ปลายจะสงผลกระทบทางออมไปยังการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีเดิมเผชญิปญหาเก่ียวกับการระบาดของโควิด-19 การเพ่ิมข้ึน

ราคาพลังงาน และอัตราเงินเฟอท่ีสูงตอเน่ืองอยูกอนแลว ขณะท่ีผลกระทบทางตรงท่ีจะเกิดข้ึนตอเศรษฐกิจโลกคือการเพ่ิมข้ึน

ของระดับราคาพลังงาน เดิมระดับราคาพลังงานสูงข้ึนจากความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานมาต้ังแตปลายปกอน ขณะท่ี

เหตุการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึนจะกดดันราคาพลังงานใหปรับเพ่ิมข้ึนตอ เน่ืองจากรัสเซียเปนประเทศท่ีมีปริมาณการผลิตนํ้ามัน

อันดับท่ี 3 ของโลก และกาซธรรมชาติอันดับท่ี 2 ของโลก รัสเซียถือเปนแหลงผลิตพลังงานแหงหน่ึงท่ีสําคัญของโลก หากมีภาวะ

ชะงักงันหรือหยุดการสงออกนํ้ามันก็จะสงผลกระทบตอราคาพลังงาน 

สําหรับทางดานเศรษฐกิจไทยพบวา เศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบทางออมในเร่ืองของภาคการสงออก อัตราเงิน

เฟอ และภาคการทองเท่ียวจากเร่ืองความขัดแยงของรัสเซียยูเครน แมวาความสัมพันธทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ดานของไทยกับ

รัสเซียและยูเครนจะไมไดมีตอมากนัก เชน ภาคการสงออก ในป 2564 ไทยสงออกไปรัสเซียและยูเครนคิดเปน 0.4% และ 0.05% 

เทาน้ัน แตปญหาความขัดแยงดังกลาวอาจสงผลกระทบทางออมตอเน่ืองถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคาสําคัญ

อยาง สหรัฐฯ และยุโรป หากเศรษฐกิจประเทศคูคาขยายตัวตํ่ากวาท่ีคาดอาจสงผลกระทบตอเน่ืองมายังภาคการสงออกของ

ไทย ขณะท่ีระดับราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมอยูในระดับสูงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณดังกลาวจะกระทบตอไทย เน่ืองจากไทยเปนผู

นําเขานํ้ามันสุทธิ หากราคานํ้ามันท่ีเปนตนทุนในการขนสงเพ่ิมสูงข้ึนก็จะยิ่งกระทบตอเศรษฐกิจไทยท่ีกําลังอยูในชวงฟนตัวจาก

สถานการณระบาดของโควิด-19 ดานอัตราเงินเฟอของไทยเผชิญแรงกดดันหลักจากราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยูแลว โดยเงินเฟอ

ในเดือนกุมภาพันธ เพ่ิมข้ึนอยูท่ี 5.28% YoY และมีแนวโนมจะเรงตัวข้ึนตอเน่ืองหากราคานํ้ามันพุงสูงข้ึนอยางในปจจุบัน ซึ่งจะ

กระทบกําลังซื้อท่ียังเปราะบางจากตลาดแรงงานท่ียังไมไดฟนตัวเต็มท่ี ในสวนของการทองเท่ียวหลังเกิดสถานการณระบาดของ

โควิด-19 นักทองเท่ียวจากยุโรปท่ีมาทองเท่ียวเร่ิมมีบทบาทสําคัญมากข้ึน เน่ืองจากนักทองเท่ียวจีนท่ีเคยเปนนักทองเท่ียว

สําคัญของไทยยังไมสามารถกลับมาไดเต็มท่ีจากนโยบายโควิดของศูนยภายในประเทศ โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของนักทองเท่ียว

ยุโรปปรับเพ่ิมข้ึน โดยรัสเซียเปนหน่ึงในนักทองเท่ียวสําคัญของยุโรปท่ีเดินทางเขาไทย ในป 2564 นักทองเท่ียวจากรัสเซียท่ีเดิน

ทางเขาไทย 21,205 คน หรือคิดเปน 12.3% ของนักทองเท่ียวยุโรป ซึ่งหากสถานการณยืดเยื้อและมีความรุนแรงมากข้ึนอาจทํา

ใหการเดินทางมาทองเท่ียวยากลําบาก ในภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเดิมมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณเงิน

เฟอท่ีเรงตัว ขณะท่ีสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนจะยิ่งสรางปจจัยกดดันตอเงินเฟอ ในสวนของราคานํ้ามัน

ท่ีมีแนวโนมปรับเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ปจจัยสําคัญท่ีตองจับตามองเพ่ิมเติมคือเร่ืองของคาเงินบาทและความเชื่อม่ันผูบริโภค 
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ตลาดตราสารหน้ี 

ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น อายุตํ่ากวา 1 ป ทรงตัวอยูท่ี 0.5% เทากับอัตราดอกเบ้ียนโยบาย ในขณะท่ีพันธบัตร

อายุ 5-8 ป ปรับตัวข้ึนเล็กนอย 5-7 bps สวนพันธบัตรอายุ 10 ป ทรงตัวท่ีราว 1.9% ในชวงเดือนท่ีผานมา จากแนวโนมเงิน

เฟอท่ีเรงตัวแรงกวาคาดของสหรัฐฯ รวมถึงแนวโนมในการปรับข้ึนดอกเบ้ียใหเร็วข้ึนจากท่ีตลาดคาด สงผลใหผลตอบแทน

พันธบัตรของไทยปรับตัวข้ึนไปอยูในกรอบ 2.0-2.4% 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 กนัยายน 2564 ถงึ 28 กมุภาพนัธ 2565 

จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน  เนนลงทุนในตราสารหน้ีอายุระยะสั้น เพ่ือลดความผันผวน

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิท่ีจะเกิดข้ึน และเหมาะสมกับกองทุนเปดท่ีใหผูลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวัน รวมท้ังให

เหมาะสมกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต  นอกจากน้ี ทางกองทุนไดปรับเพ่ิมสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูง

เพ่ือรองรับการไถถอนหนวยลงทุนใหเหมาะสม   อยางไรก็ตามตราสารท่ีกองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน ลงทุนบางสวนตองตี

มูลคาตามราคาตลาด จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนไดในบางวัน  

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

กองทุนมีเงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึนจากรอบบัญชีกอนหนาเปน 3,678,087.48 บาท รวมท้ังมีรายไดสุทธิจากการลงทุน

เปนจํานวน 342,091.92 บาท  กลุมการลงทุนท่ีลงทุนสูง คือ พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ทําให

รายไดของกองทุนสมํ่าเสมอตลอดมา 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
28 ก.พ. 

65 
31 ส.ค. 

64 
25 ก.พ. 

64 
31 ส.ค. 

63 
28 ก.พ. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 17.3748 17.2364 17.2242 17.2767 17.1621 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 17.3456 17.3748 17.2364 17.2242 17.2767 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดคร่ึงป -0.17% +0.80% +0.07% -0.30% +0.67% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดคร่ึงป +0.01% +2.68% +1.51% -1.30% +2.98% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 144 95 88 106 132 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 101 144 95 88 106 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 113 109 95 91 115 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -43 +48 +7 -17 -14 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 1.41% 1.50% 1.72% 1.82% 0.03% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทยธนวฒัน ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2564   

 

 ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง  
6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ยอนหลัง  
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง
กองทุน 

รอยละตอป (30 พ.ย. 64) (31 ส.ค. 64) (25 ก.พ. 64) (28 ก.พ. 62) (15 ก.ย. 42) 

กองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน +0.07% -0.17% +0.63% +0.66% +2.48% 

เกณฑมาตรฐาน** +0.21% +0.01% +2.68% +2.95% +3.03% 
** เกณฑมาตรฐาน ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสารอยูใน 
 ระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (MTM Corporate BBB Net Total Return Index) 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
 

 

 

 

95.54%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

16-Sep-99 28-Feb-22

TMBCB Benchmark 1 Return



 

7 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

 



 

8 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

กองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน 

งบแสดงฐานะการเงิน  (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 97,041,960.52 บาท) 97,041,678.54 

เงินฝากธนาคาร 3,678,087.48 

ลูกหน้ี  
 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 70,011.84 

ดอกเบ้ียคางรับ 343,255.77 

รวมสินทรัพย 101,133,033.63 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption) 14,500.00 

คาใชจายคางจาย 58,065.87 

หน้ีสินอ่ืน 51,918.54 

รวมหน้ีสิน 124,484.41 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ 101,008,549.22 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 58,232,862.95 

บัญชีปรับสมดุล (1,583,759,848.43) 

กําไรสะสม 1,626,535,534.70 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 17.3456 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565  
 5,823,286.1776 หนวย) 101,008,549.22 
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กองทุนเปดทหารไทยธนวัฒน 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียและสวนลดรับ 766,058.01  

 รวมรายได 766,058.01  

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 363,991.50  

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 17,975.52  

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 41,999.07  

 รวมคาใชจาย 423,966.09  

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 342,091.92  

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 99,555.89  

 รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (670,744.72) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (571,188.83) 

  

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (229,096.91) 

หัก ภาษีเงินได (82,855.38) 

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (311,952.29) 
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กองทนุเปดทหารไทยธนวฒัน 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 28 กมุภาพนัธ 2565 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  33,321,058.98 32.99% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ตราสารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน  5,036,879.25 4.99% 
 เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 

 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 58,964,556.72 58.38% 
 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (Investment grade) หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 3,678,937.25 3.64% 
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กองทนุเปดทหารไทยธนวฒัน 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 28 กมุภาพนัธ 2565 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 พันธบัตร 
 อายุคงเหลือนอยกวาหน่ึงป 26,000,000 26,063,341.24 25.80% 
 อายุคงเหลือมากกวาหน่ึงป 7,000,000 7,257,717.74 7.19% 
 รวมพันธบัตร 33,321,058.98 32.99% 
 หุนกู 
 Rating A 14,000,000 14,312,139.21 14.17% 
 Rating A- 10,000,000 10,227,543.36 10.13% 
 Rating AA(tha) 7,000,000 7,013,374.58 6.94% 
 Rating AA 7,000,000 6,956,095.93 6.89% 
 Rating A+ 5,000,000 5,187,958.90 5.14% 
 Rating A-(tha) 4,000,000 4,023,729.68 3.98% 
 Rating AA+ 3,000,000 2,990,878.44 2.96% 
 Rating - 3,000,000 2,976,528.72 2.95% 
 Rating AA-(tha) 2,000,000 2,283,061.12 2.26% 
 Rating BBB+ 2,000,000 2,030,573.10 2.01% 
 Rating AAA(tha) 1,000,000 962,673.68 0.95% 
 รวมหุนกู 58,964,556.72 58.38% 
 หุนกูธนาคาร 
 Rating AAA(tha) 5,000,000 5,036,879.25 4.99% 
 รวมหุนกูธนาคาร 5,036,879.25 4.99% 
 เงินฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 3,678,937.25 3.64% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 3,678,937.25 3.64% 
 ทรัพยสินอ่ืน 131,601.43 0.13% 
 หน้ีสินอ่ืน -124,484.41 -0.13% 
 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 101,008,549.22 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 5,823,286.1776 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 17.3456 
 

 

 



 

12 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

 กองทนุเปดทหารไทยธนวัฒน        

 รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตรสาร        

 ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2565        

 

ประเภท
หลักทรัพย ชื่อผูออก ชือหลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวัล/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับ
ความ

นาเชื่อถือ มูลคาหนาตั๋ว 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) *1 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) 

1 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22317A   17 มี.ค. 65 GOV 3,000,000.00 2,999,412.28 2,999,412.28 

2 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22407A   7 เม.ย. 65 GOV 2,000,000.00 1,999,270.40 1,999,270.40 

3 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22512A   12 พ.ค. 65 GOV 5,000,000.00 4,995,376.05 4,995,376.05 

4 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22519A   19 พ.ค. 65 GOV 5,000,000.00 4,995,458.92 4,995,458.92 

5 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22602A   2 มิ.ย. 65 GOV 6,000,000.00 5,992,850.14 5,992,850.14 

6 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง LB22DA   17 ธ.ค. 65 GOV 5,000,000.00 5,060,699.50 5,080,973.45 

7 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง LB23DA   17 ธ.ค. 66 GOV 7,000,000.00 7,223,657.49 7,257,717.74 

8 หุนกู บมจ.เอพี (ไทยแลนด) AP247A   21 ก.ค. 67 A- 5,000,000.00 5,139,490.40 5,154,289.05 

9 หุนกู บมจ.เอพี (ไทยแลนด) AP251A   20 ม.ค. 68 A- 2,000,000.00 2,006,306.36 2,010,273.48 

10 หุนกู บมจ. อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส AYCAL245A   25 พ.ค. 67 AA+ 3,000,000.00 2,982,041.19 2,990,878.44 

11 หุนกู บมจ. บีซีพีจี BCPG249A   15 ก.ย. 67 - 3,000,000.00 2,978,415.84 2,976,528.72 

12 หุนกู บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ BEM245A   9 พ.ค. 67 A 5,000,000.00 5,181,910.25 5,230,699.30 

13 หุนกู บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ BTSC24NA   8 พ.ย. 67 A-(tha) 2,000,000.00 2,000,807.60 2,013,191.16 

14 หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF251A   24 ม.ค. 68 A+ 5,000,000.00 5,172,917.80 5,187,958.90 

15 หุนกู บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN248A   19 ส.ค. 67 AA 7,000,000.00 6,954,158.96 6,956,095.93 

16 หุนกู บมจ. ไออารพีซี IRPC245A   20 พ.ค. 67 A-(tha) 2,000,000.00 2,000,742.90 2,010,538.52 

 



 

13 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

 กองทนุเปดทหารไทยธนวัฒน        

 รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตรสาร (ตอ)        

 ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2565        

 

ประเภท
หลักทรัพย ชื่อผูออก ชือหลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวัล/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับ 
ความ

นาเชื่อถือ มูลคาหนาตั๋ว 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) *1 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) 

17 หุนกู บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน KKP237A   23 ก.ค. 66 A 2,000,000.00 2,006,486.24 2,008,574.46 

18 หุนกู บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล MINT228A   9 ส.ค. 65 A 7,000,000.00 7,054,646.27 7,072,865.45 

19 หุนกู บมจ. ปตท. PTTC318A   6 ส.ค. 74 AAA(tha) 1,000,000.00 961,180.26 962,673.68 

20 หุนกู บมจ. ควอลิตี้ เฮาส QH243A   3 มี.ค. 67 A- 3,000,000.00 3,063,391.80 3,062,980.83 

21 หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV244A   20 เม.ย. 67 AA(tha) 5,000,000.00 4,970,992.95 4,992,872.40 

22 หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV256A   11 มิ.ย. 68 AA(tha) 2,000,000.00 2,011,428.20 2,020,502.18 

23 หุนกู บมจ. ไทยออยล TOP273A   23 มี.ค. 70 AA-(tha) 2,000,000.00 2,239,063.86 2,283,061.12 

24 หุนกู บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น TUC22DA   19 ธ.ค. 65 BBB+ 2,000,000.00 2,016,764.88 2,030,573.10 

25 หุนกูธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY27NA   24 พ.ย. 70 AAA(tha) 5,000,000.00 5,034,208.00 5,036,879.25 

26 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK   AA(tha)   3,678,937.25 

 เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 97,041,960.52 บาท)      97,041,678.54 101,001,432.20 

          

 หมายเหตุ *1 มูลคาตามราคาตลาดที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ        
 

 

 

 



 

14 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความนาเช่ือถือน้ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออก 

 หรือค�าประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความนาเช่ือถือของ 

 ตราสารทางการเงินขั้นน้ีตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย 

 เพียงเล็กนอย 

A(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีการเปล่ียนแปลงของ 

 สถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

 การเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา 

BBB(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี มีความเปนไปไดมากวา 

 การเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนด 

 ของตราสารทางการเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื FitchRatings 

F1(tha) ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ 

 ตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความนาเช่ือถือน้ีจะ 

 ยอมใหสําหรับอันดับความนาเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง "นอยท่ีสุด" เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ 

 โดยปกติแลว จะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความนาเช่ือถือสูงเปน 

 พิเศษจะมีสัญลักษณ "+" แสดงไวเพ่ิมเติมจากอันดับความนาเช่ือถือท่ีกําหนด 

F2(tha) ระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีนาพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร 

 หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีท่ีไดรับการจัดอันดับ 

 ความนาเช่ือถือท่ีสูงกวา 

F3(tha) ระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบ 

 กับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมแนนอนมากขึ้นไปตาม 

 ความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกวาตราสารท่ีไดรับการจัดอันดับท่ีสูงกวา 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื TRIS Rating 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต�าท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผล 

 กระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

AA มีความเส่ียงต�ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับ AAA 

A มีความเส่ียงในระดับต�า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 



 

15 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑท่ีเพียงพอ แตมีความออนไหว 

 ตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหน้ีท่ีออนแอลง 

 เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื TRIS Rating 

T1 ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองท่ีดีมากและนักลงทุนจะได 

 รับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารท่ีไดรับอันดับเครดิตในระดับดังกลาว 

 ซ่ึงมีเครื่องหมาย "+" ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหน้ีท่ีสูงย่ิงขึ้น 

T2 ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ัน 

 ในระดับท่ีนาพอใจ 

T3 ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื 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. 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื 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. 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื 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. 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื 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. 

  



 

16 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

หมายเหต ุ

เครื่องบงช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเช่ือถือทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกตางออกจากการจัดอันดับ 

ความเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไวเพ่ิมเติมตอจากอันดับความนาเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพ่ือแสดง 

สถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเช่ือถือขั้นหลักท้ังน้ี จะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความ 

นาเช่ือถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับท่ีต่ํากวา "CCC(tha)" สําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาว และจะไมมีการระบุสัญลักษณ 

ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะส้ัน นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทยธนวฒัน 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.ย.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.ย.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 2565  ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 363.99 0.3250 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 17.98 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 42.00 0.0375 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 82.86 0.0740 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 506.83 0.4525 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565  
 เทากับ 112,925,567.59 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 79.73% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
 

 

 

 

 

 



 

18 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทยธนวฒัน 

สําหรับรอบ 6 เดือน ของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 - 28 กุมภาพันธ 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 - 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2565 

 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 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

 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 Phatra 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 กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

 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 TMBThanachart Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

54 TISCO Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

55 Toronto-Dominion Bank/The ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

56 Trinity Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

57 UBS AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

58 United Overseas Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


