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1 กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

 

วนัที�  3 พฤศจิกายน 2557 
เรียน ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั (บลจ. ทหารไทย) ขอนาํสง่รายงานประจําปี ตั /งแต่วนัที� 1 กันยายน 
2556 ถึง 31 สงิหาคม  2557 ของกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ มายังทา่นผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 
 ในช่วงครึ�งหลงัของปี 2556 เศรษฐกิจไทยมีทิศทางชะลอลง จากความต้องการภายในประเทศที�หดตวัลง เนื�องจากผล
ของมาตรการภาครัฐที�ทยอยหมดลง กอปรการลงทนุของภาครัฐที�ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั /งสถานการณ์ทางการเมอืงและ
เศรษฐกิจที�เปราะบาง ทําให้การจบัจ่ายใช้สอยของภาคเอกชนชะลอตวัลงตาม ในขณะที�ความต้องการสนิค้าไทยจาก
ต่างประเทศยงัคงฟื/นตวัไม่ชดัเจน ทําให้เศรษฐกจิไทยขยายตวัเพยีงร้อยละ 1.5 เมื�อเทยีบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 
ในขณะที�เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2557 ยงัคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลให้เศรษฐกิจหดตวั
ร้อยละ0.5 จากไตรมาสที� 1 ของปี 2556 โดยมีการหดตวัทั /งในสว่นของภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะที�ภาคการส่งออกที�ยงัคง
ไม่ฟื/นตวัเต็มที� อยา่งไรก็ด ี ในไตรมาสที�สอง เศรษฐกิจไทยกลบัมาขยายตวัได้ที�อตัราร้อยละ 0.3 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีที�
ผ่านมา โดยการบริโภคภาคเอกชนเริ�มสง่สญัญาณการฟื/นตวั  อยา่งไรก็ดีปริมาณการนําเข้าสินค้ามีการหดตวัค่อนข้างมากอาจ
แสดงถงึความเชื�อมั�นของภาคเอกชนที�ยงัไม่ฟื /นตวัเต็มที�  
 

ตลาดตราสารหนี /ในช่วงครึ�งหลงัของปี 2556 จนถึงครึ�งปีแรกของปี 2557 ราคาสนิทรัพย์มกีารปรับตวัเพิ�มขึ /นอย่าง
ต่อเนื�อง จากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรปรับตวัลดลง ส่วนหนึ�งมาจากการตดัสนิใจปรับลดอตัราดอกเบี /ยนโยบายอีกร้อยละ 
0.50 ต่อปีในการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงินประจําเดอืนพฤศจิกายน และมีนาคม เพื�อช่วยประคองภาวะเศรษฐกิจ
และระดบัความเชื�อมั�นให้กบัภาคเอกชน ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจโลกที�เติบโตตํ�ากว่าที�ตลาดคาดการณ์ไว้ เนื�องจากสภาวะ
อากาศที�หนาวเย็นผดิปกต ิ สง่ผลตอ่การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ�งในสหรัฐฯ กอปรกบัการที�สหรัฐฯ มีการ
สะสมสนิค้าคงคลงัไว้มาก จึงทําให้ปริมาณการผลติปรับตวัลดลง อีกทั /งภาวะเศรษฐกิจของประเทศกลุม่ตลาดเกิดใหม่ที�ชะลอ
ความร้อนแรงลงตามภาคการสง่ออกที�ชะลอตวัตามอปุสงค์ภายนอก ส่วนหนึ�งเป็นผลจากดําเนินนโยบายของรัฐบาลจีน ที�มี
การควบคมุปริมาณการปลอ่ยสนิเชื�อในระบบ ตลอดจนภาคอสงัหาริมทรัพย์ที�ปรับตวัลดลง จงึสง่ผลให้ความต้องการสนิค้า
โดยรวมไม่ได้เพิ�มขึ /นมากเหมือนในอดีต ในขณะที� เศรษฐกิจของรัสเซียมีการชะลอตวัลงมากจากปัญหาความตึงเครียดที�เกิด
ในภมูิภาค  โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรไทยอาย ุ 3 เดอืน 1 ปี 5 ปี และ 10 ปีปรับตวัลดลงจาก ณ กลางปี 2556 ที�อตัรา
ร้อยละ 2.54 2.57 3.43 และ 3.75 ตอ่ปีตามลาํดบั เป็นอตัราร้อยละ 2.10 2.13 3.17 และ 3.78 ต่อปี ณ สิ /นปีเดือนมิถนุายน 
2557 ตามทิศทางเศรษฐกิจและอตัราดอกเบี /ยที�น่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยการเมือง ในขณะที�ความเสี�ยงจากภาวะเงิน
เฟ้อยงัทรงตวัในระดบัตํ�า จึงเกิดความต้องการลงทนุในตราสารหนี /เพื�อลดความเสี�ยง  
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สําหรับนโยบายของกองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน ์ ยงัคงเน้นถือตราสารตลาดเงินและตราสารหนี /จนครบอาย ุ

กองทนุมีนโยบายลงทนุในตัGวเงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล และพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยที�มีอายใุกล้เคียงกบัอายุ
กองทนุ เพื�อลดความเสี�ยงในด้านความสามารถในการชําระหนี / (Credit Risk) และความเสี�ยงทางด้านตลาด (Market Risk) 
 

สดุท้ายนี / บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคณุผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที�ได้มอบความไว้วางใจลงทนุในกองทนุรวมของ 
บลจ. ทหารไทย ด้วยดีตลอดมา 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
คณะผู้จัดการกองทุน 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 
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รายงานการวเิคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 
 
ภาวะเศรษฐกิจ 

ในช่วงครึ�งหลงัของปี 2556 เศรษฐกิจไทยมทีิศทางชะลอลง จากความต้องการภายในประเทศที�หดตวัลง เนื�องจากผล
ของมาตรการภาครัฐที�ทยอยหมดลง กอปรการลงทนุของภาครัฐที�ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั /งสถานการณ์ทางการเมอืงและ
เศรษฐกิจที�เปราะบาง ทําให้การจบัจ่ายใช้สอยของภาคเอกชนชะลอตวัลงตาม ในขณะที�ความต้องการสนิค้าไทยจาก
ต่างประเทศยงัคงฟื /นตวัไม่ชดัเจน ทาํให้เศรษฐกจิไทยขยายตวัเพยีงร้อยละ 1.5 เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2555 
ในขณะที�เศรษฐกิจไทยไทยในไตรมาสแรกของปี 2557 ยงัคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองสง่ผลให้เศรษฐกิจ
หดตวัร้อยละ0.5 จากไตรมาสที� 1 ของปี 2556 โดยมีการหดตวัทั /งในสว่นของภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะที�ภาคการสง่ออก
ที�ยงัคงไม่ฟื /นตวัเต็มที� อย่างไรก็ด ี ในไตรมาสที�สอง เศรษฐกิจไทยกลบัมาขยายตวัได้ที�อตัราร้อยละ 0.3 จากช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีที�ผ่านมา โดยการบริโภคภาคเอกชนเริ�มสง่สญัญาณการฟื/นตวั อย่างไรก็ดีปริมาณการนําเข้าสินค้ามีการหดตวั
ค่อนข้างมากอาจแสดงถึงความเชื�อมั�นของภาคเอกชนที�ยงัไม่ฟื /นตวัเต็มที�  
 
ภาวะอตัราดอกเบี /ยและตลาดตราสารหนี / 

ตลาดตราสารหนี /ในช่วงครึ�งหลงัของปี 2556 จนถึงครึ�งปีแรกของปี 2557 ราคาสนิทรัพย์มกีารปรับตวัเพิ�มขึ /นอย่าง
ต่อเนื�อง จากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรปรับตวัลดลง สว่นหนึ�งมาจากการตดัสินใจปรับลดอตัราดอกเบี /ยนโยบายอีกร้อยละ 
0.50 ต่อปีในการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงินประจําเดือนพฤศจิกายน และมีนาคม เพื�อช่วยประครองภาวะ
เศรษฐกิจและระดบัความเชื�อมั�นให้กบัภาคเอกชน ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจโลกที�เติบโตตํ�ากวา่ที�ตลาดคาดการณ์ไว้ 
เนื�องจากสภาวะอากาศที�หนาวเยน็ผิดปกต ิ ส่งผลต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในสหรัฐฯ กอปรกบัการ
ที�สหรัฐฯ มีการสะสมสนิค้าคงคลงัไว้มาก จงึทาํให้ปริมาณการผลติปรับตวัลดลง อีกทั /งภาวะเศรษฐกิจของประเทศกลุม่ตลาด
เกิดใหม่ที�ชะลอความร้อนแรงลงตามภาคการสง่ออกที�ชะลอตวัตามอปุสงค์ภายนอก ส่วนหนึ�งเป็นผลจากดําเนินนโยบายของ
รัฐบาลจีน ที�มกีารควบคมุปริมาณการปลอ่ยสนิเชื�อในระบบ ตลอดจนภาคอสงัหาริมทรัพย์ที�ปรับตวัลดลง จึงสง่ผลให้ความ
ต้องการสนิค้าโดยรวมไมไ่ด้เพิ�มขึ /นมากเหมอืนในอดีต ในขณะที� เศรษฐกิจของรัสเซียมีการชะลอตัวลงมากจากปัญหาความ
ตรึงเครียดที�เกิดในภมูิภาค  โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรไทยอาย ุ3 เดือน 1 ปี 5 ปี และ 10 ปีปรับตวัลดลงจาก ณ กลางปี 
2556 ที�อตัราร้อยละ 2.54 2.57 3.43 และ 3.75 ต่อปีตามลาํดบั เป็นอตัราร้อยละ 2.10 2.13 3.17 และ 3.78 ต่อปี ณ สิ /นปี
เดือนมิถนุายน 2557 ตามทิศทางเศรษฐกิจและอตัราดอกเบี /ยที�นา่จะได้รับผลกระทบจากปัจจยัการเมอืง ในขณะที�ความเสี�ยง
จากภาวะเงินเฟ้อยงัทรงตวัในระดบัตํ�า จงึเกิดความต้องการลงทนุในตราสารหนี /เพื�อลดความเสี�ยง  
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ความเห็นของบริษัทจดัการกองทุนรวมเกี$ยวกบัการลงทุนเพื$อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชตีั *งแต่
วันที$ วันที$ 1 กนัยายน 2556 ถงึ 31 สิงหาคม  2557 

จากกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ เน้นลงทนุในตราสารหนี /อายรุะยะสั /น เพื�อลดความผนั
ผวนของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิที�จะเกิดขึ /น และเหมาะสมกับกองทนุเปิดที�ให้ผู้ลงทนุสามารถซื /อขายหน่วยลงทนุได้ทกุวนั 
รวมทั /งให้เหมาะสมกบัแนวโน้มการเพิ�มขึ /นของอตัราดอกเบี /ยในอนาคต  นอกจากนี / ทางกองทนุได้ปรับเพิ�มสนิทรัพย์ที�มี
สภาพคลอ่งสงูเพื�อรองรับการไถ่ถอนหนว่ยลงทนุให้เหมาะสม   อยา่งไรกต็ามตราสารที�กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ ลงทุน
บางส่วนต้องตีมลูค่าตามราคาตลาด จึงทําให้อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีความผนัผวนได้ในบางวัน 

 
การเปลี$ยนแปลงที$เกดิขึ *นในรอบบัญชทีี$ผ่านมาเมื$อเทยีบกบัรอบบัญชีก่อนหน้า 

กองทนุมีเงินฝากธนาคารลดลงจากรอบบญัชีก่อนหน้า 0.42 ล้านบาท รวมทั /งมรีายได้สุทธิจากการลงทุนเป็นจํานวน 
13.40 ล้านบาท  กลุม่การลงทนุที�ลงทนุสงู คือ พนัธบตัรรัฐบาลและตราสารหนี /ที�ออกโดยธนาคารพาณิชย ์ ทําให้รายได้ของ
กองทนุสมํ�าเสมอตลอดมา 
 
รายงานการลงทุนที$ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี$ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั *งการดาํเนินการแก้ไข 

ไม่มี 
 
ข้อมลูการดาํเนินการรับชาํระหนี *ด้วยทรัพย์สินอื$น (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
ข้อมลูการบันทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี *หรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นศนูย์ ในกรณีที$ผู้ออกตราสารแห่งหนี *หรือ
ลกูหนี *แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาํระหนี *หรือมีพฤตกิารณ์ว่าจะไม่สามารถชาํระหนี *ได้ (ถ้าม)ี 

ไม่มี 
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ข้อมลูทั$ วไปของกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 
 

วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 เพื�อสร้างผลตอบแทนสงูสดุให้กบัผู้ถือหน่วยทั /งในรูปของดอกเบี /ยรับและกําไรจากเงินลงทนุ เหมาะสําหรับผู้ที�มีความ
ประสงค์จะลงทุนในระยะปานกลางถงึระยะยาว และสามารถรับความเสี�ยงในการถือครองตราสารแห่งหนี /ที�ออกโดย
ภาคเอกชนซึ�งให้ผลตอบแทนสงูและในขณะเดียวกนัก็มคีวามเสี�ยงสงูกว่าตราสารภาครัฐ รวมทั /งสามารถรับความผนัผวนของ
มลูค่าหนว่ยลงทนุที�อาจเกิดขึ /นเป็นครั /งคราวเมื�ออตัราดอกเบี /ยในตลาดมกีารเปลี�ยนแปลง 
 

นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งหนี * 
 กองทนุจะลงทนุในเงินฝาก ตราสารหนี /ภาครัฐ ตราสารหนี /ที�ออกโดยธนาคารที�กฎหมายเฉพาะจัดตั /งขึ /น ตราสารหนี /
ภาคสถาบนัการเงิน และตราสารหนี /ภาคเอกชนชั /นด ี โดยจะลงทนุทั /งในและต่างประเทศ 
 กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารกึ�งหนี /กึ�งทนุ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ�งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที�สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.กําหนด และไม่มีนโยบายที�จะถือครองตราสารแห่งทนุที�ได้มาจากการแปลงสภาพในระยะยาว แต่จะดําเนินการขายตรา
สารทนุนั /นออกภายในระยะเวลาอนัเหมาะสม โดยคํานงึถึงราคาและผลประโยชน์ของกองทนุเป็นหลกั 
 สว่นที�เหลอื กองทนุอาจะทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื /อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
ได้ รวมถึงลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื�นอย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างตามที�ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยจะคํานึงถึงความมั�นคง และผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย์ดังกล่าวเป็นสําคญั 
 ในการลงทนุต่างประเทศ กองทนุนี /จะทําสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดที�อ้างอิงกับอตัราแลกเปลี�ยนเพื�อ
ป้องกันความเสี�ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี�ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ของเงินต้นและดอกเบี /ยที�คาดว่าจะ
ได้รับทั /งหมด (Fully Hedge) รวมถงึเข้าทําธุรกรรมหรือลงทนุในสญัญาซื /อขายล่วงหน้าเพื�อลดความเสี�ยง (Hedging) หรือทํา
สญัญาซื /อขายลว่งหน้า เพื�อเป็นการเพิ�มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทนุ
ในหรือมีไว้ซึ�งตราสารหนึ /ที�มีลกัษณะสญัญาซื /อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รับความ
เห็นชอบจากสํานังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 กองทนุจะไมเ่ข้าลงทนุในตราสารหนี /ที�ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอนัดบัความ
น่าเชื�อถือตํ�ากว่าอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (non-investment grade) ยกเว้นตราสารหนี /ดงักลา่วมีผู้ออกหรือผู้ รับรอง รับอาวลั 
สลกัหลงั หรือคํ /าประกนั ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือเป็นธนาคาร
ที�กฎหมายเฉพาะจัดตั /งขึ /น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั /งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือเป็นตราสารที�ลงทนุได้ตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ทั /งนี / กองทนุอาจมี
ไว้ซึ�งตราสารหนี /ที�มีอนัดับความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทนุได้  เฉพาะกรณีที�ตราสารหนี /นั /นได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื�อถือที�สามารถลงทนุได้ (investment grade) ขณะที�กองทนุลงทนุเท่านั /น 
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ผลการดาํเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมลูทางการเงินที�สาํคัญ 

งวดปีบัญชีสิ $นสุดวนัที� 
29 ส.ค. 
57 

30 ส.ค. 
56 

31 ส.ค. 
55 

31 ส.ค. 
54 

31 ส.ค. 
53 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย)  15.5479   15.1614   14.6750   14.4786  14.3549  

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิ .นงวด (บาท/หนว่ย)  15.9920   15.5479   15.1614   14.6750  14.4786  

ผลตอบแทนสทุธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี +2.86% +2.56% +3.31% +1.36% +0.86% 

ผลตอบแทนสทุธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหวา่งงวดปี +6.05% +3.22% +5.00% +2.34% +1.02% 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)  567   576   226   438   797  

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ .นงวด (ล้านบาท)  545   567   576   226   438  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี*ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)  568   753   385   315   756  

มลูค่าซื .อขายสทุธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)  -38  -20  +338  -218  -355  

อตัราขายคืนเฉลี*ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.93% 1.15% 1.71% 2.29% 1.67% 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ ณ วันที� 29 ส.ค. 57 

ย้อนหลงั  
3 เดือน 

ย้อนหลงั 
 6 เดือน 

ย้อนหลงั 
 1 ปี 

ย้อนหลงั 
 3 ปี 

ตั .งแตจ่ัดตั .ง 
กองทุน 

ร้อยละต่อปี (30 พ.ค. 57) (28 ก.พ. 57) (30 ส.ค. 56) (31 ส.ค. 54) (14 ก.ย. 42) 

กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ +2.03% +2.25% +2.86% +2.99% +4.00% 

เกณฑ์มาตรฐาน ** +5.09% +4.83% +6.05% +4.98% +3.46% 

** ดชันีหุ้นกู้ที*มีอนัดบัความน่าเชื*อถือในระดบัตั .งแต ่BBB ขึ .นไป (Investment Grade Corporate Bond index) 

หมายเหต ุ : ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ*งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี .ได้จดัทําขึ .นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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 170,000.00

ก.ย. 42 มี.ค. 45 ก.ย. 47 มี.ค. 50 ก.ย. 52 ก.พ. 55 ส.ค. 57

กองทุน

เกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100,000 บาท 
ตั $งแต่ 14 ก.ย.42 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ ซึ�งประกอบด้วย งบดลุ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัที� 31 สิงหาคม 2557 และงบกําไรขาดทนุ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสนิทรัพย์สทุธิ งบกระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงิน
ที�สาํคญัสาํหรับปีสิ /นสดุวนัเดยีวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญัและหมายเหตเุรื�องอื�นๆ  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี /โดยถกูต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคมุภายในที�ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพื�อให้สามารถจดัทํางบการเงินที�ปราศจากการ
แสดงข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจ 
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ�งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญ
หรือไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื�อให้ได้มาซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกับจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลอืกใช้ขึ /นอยูก่บัดลุยพนิิจของผู้สอบบญัชี ซึ�งรวมถึงการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมลูที�ขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี�ยงดงักล่าว ผู้ สอบ
บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที�ควรของกองทุน เพื�อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผู้ บริหารใช้และความ
สมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที�จัดทําขึ /นโดยผู้บริหาร รวมทั /งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี /แสดงฐานะการเงินของกองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ ณ วนัที� 31 สิงหาคม 2557 และผล
การดําเนินงาน การเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ กระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินที�สําคญัสําหรับปีสิ /นสดุวนัเดียวกัน โดย
ถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 
(นางสาวชมภนูชุ  แซ่แต้)   
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 8382 
 

บริษัท พีวี ออดทิ จํากดั 
กรุงเทพฯ 10 ตลุาคม 2557 
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ณ วันที$ 31 สงิหาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์

เงินลงทนุตามมลูค่ายุติธรรม (ราคาทนุ 536,334,137.23 บาท

ในปี 2557 และ 554,850,699.53 บาท ในปี 2556) 3, 7, 8 538,308,442.81 554,443,850.26

เงินฝากธนาคาร 6 975,719.75 1,400,324.58

ลูกหนี /

จากดอกเบี /ย 5,151,099.76 6,617,472.29

จากการขายเงินลงทนุ 8 3,991,647.08 3,964,133.84 

จากการขายหน่วยลงทนุ 2,208,093.69 8,368,457.05

รวมสินทรัพย์ 550,635,003.09 574,794,238.02

หนี /สิน

จากการซื /อเงินลงทุน - 

เจ้าหนี /จากการรับซื /อคืนหน่วยลงทุน 5,473,234.97 6,909,015.02

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8 354,314.15 398,238.71

หนี /สินอื�น 20,963.22 24,085.99

รวมหนี /สิน 5,848,512.34 7,331,339.72

สินทรัพย์สุทธิ 544,786,490.75 567,462,898.30

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน 340,621,867.96 364,949,483.78

กําไร(ขาดทนุ)สะสม 

บญัชีปรับสมดลุ (1,398,812,257.12) (1,384,880,964.02)

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 1,601,314,453.14 1,585,731,951.77

เบี /ยปรับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน 3 1,662,426.77 1,662,426.77

สินทรัพย์สุทธิ 544,786,490.75 567,462,898.30

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 15.9938 15.5490

จํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั /งหมด ณ วันสิ /นปี (หน่วย) 34,062,186.7800 36,494,948.3602

บาท

กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์

งบดุล
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี / 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 2557 2556

รายได้จากการลงทนุ 3

รายได้ดอกเบี /ย 17,704,356.76 25,498,599.49

รายได้อื�น - - 

รวมรายได้ 17,704,356.76 25,498,599.49

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 8 3,692,524.11 4,891,202.92

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 5 182,353.75 241,550.13

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8 426,060.53 564,369.75

ค่าใช้จ่ายอื�น 570.00 490.00

รวมค่าใช้จ่าย 4,301,508.39 5,697,612.80

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 13,402,848.37 19,800,986.69

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ 3

รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�เกิดขึ /นจากเงินลงทนุ (201,501.85) 398,474.58

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ /นจากเงนิลงทุน 2,381,154.85 (1,215,850.67)

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทุนที�เกิดขึ /นและที�ยังไม่เกิดขึ /น 2,179,653.00 (817,376.09)

การเพิ�มขึ /นในสินทรัพยส์ุทธิจากการดําเนินงาน 15,582,501.37 18,983,610.60

บาท

กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ*นสุดวันที$ 31 สงิหาคม 2557



13 กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี / 
 
 
 
 

2557 2556

การเพิ�มขึ /น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทนุ 13,402,848.37 19,800,986.69

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�เกิดขึ /นจากเงินลงทุน (201,501.85) 398,474.58

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธทีิ�ยังไม่เกิดขึ /นจากเงินลงทุน 2,381,154.85 (1,215,850.67)

การเพิ�มขึ /นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 15,582,501.37 18,983,610.60

การเพิ�มขึ /น(ลดลง)ของทุนที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มูลค่าหน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี 1,228,238,241.58 2,092,586,559.92

มูลค่าหน่วยลงทุนที�รับซื /อคืนในระหว่างปี (1,266,497,150.50) (2,119,861,250.43)

การลดลงสุทธขิองทุนที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน (38,258,908.92) (27,274,690.51)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (22,676,407.55) (8,291,079.91)

สินทรัพย์สทุธิต้นปี 567,462,898.30 575,753,978.21

สินทรัพย์สทุธิปลายปี 544,786,490.75 567,462,898.30

การเปลี�ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน 

(มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วันต้นปี 36,494,948.3602 37,974,852.8509

บวก หน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี 77,742,234.6964 136,156,924.5506

หกั หน่วยลงทุนที�รับซื /อคืนในระหว่างปี (80,174,996.2766) (137,636,829.0413)

หน่วยลงทนุ ณ วันปลายปี 34,062,186.7800 36,494,948.3602

หน่วย

บาท

กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 

งบแสดงการเปลี$ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ*นสุดวันที$ 31 สงิหาคม 2557
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สําหรับปีสิ*นสุดวันที$ 31 สงิหาคม 2557

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิ�มขึ /นในสนิทรัพยส์ุทธิจากการดําเนินงาน 15,582,501.37 18,983,610.60

ปรับกระทบการเพิ�มขึ /นสทุธิในสนิทรัพย์สุทธจิากการดําเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

การซื /อเงินลงทุน (1,423,126,731.83) (2,099,193,486.72)

การขายเงินลงทนุ 1,443,040,699.59 2,113,416,840.04

ส่วนตํ�ามูลค่าตราสารหนี /ตัดบญัชี (1,598,907.31) (4,122,388.16)

การ(เพิ�มขึ /น)ลดลงในลูกหนี /จากดอกเบี /ย 1,466,372.53 (4,013,131.58)

การเพิ�มขึ /นในลูกหนี /จากการขายเงินลงทุน (27,513.24) (3,964,133.84)

การ(เพิ�มขึ /น)ลดลงในลูกหนี /จากการขายหน่วยลงทุน 6,160,363.36 (803,058.76)

การลดลงในเจ้าหนี /จากการซื /อเงินลงทุน - (991,172.32)

การเพิ�มขึ /น(ลดลง)ในเจ้าหนี /จากการรับซื /อคืนหน่วยลงทุน (1,435,780.05) 6,376,978.82

การเพิ�มขึ /น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (43,924.56) 50,174.75

การเพิ�มขึ /น(ลดลง)ในหนี /สินอื�น (3,122.77) 6,484.78

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธทีิ�เกิดขึ /นจากเงินลงทุน 201,501.85 (398,474.58)

รายการ(กําไร)ขาดทุนสทุธิที�ยังไม่เกิดขึ /นจากเงินลงทุน (2,381,154.85) 1,215,850.67

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 37,834,304.09 26,564,093.70

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทนุในระหว่างปี 1,228,238,241.58 2,092,586,559.92

การรับซื /อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (1,266,497,150.50) (2,119,861,250.43)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (38,258,908.92) (27,274,690.51)

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (424,604.83) (710,596.81)

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 1,400,324.58 2,110,921.39

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 975,719.75 1,400,324.58

บาท

กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 

งบกระแสเงนิสด
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อตัรา ร้อยละของ

ชื�อหลักทรัพย์ วันครบอายุ ดอกเบี /ย เงินต้น  มลูคา่ยุติธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(%) (บาท)  (บาท) 

เงนิฝากประจาํ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 29/01/58 3.25 20,000,000.00 20,000,000.00 3.72

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 21/01/58 3.25 30,000,000.00 30,000,000.00 5.57

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 27/02/58 3.15 15,000,000.00 15,000,000.00 2.79

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 11/02/58 3.25 28,000,000.00 28,000,000.00 5.20

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 06/05/58 3.30 20,000,000.00 20,000,000.00 3.72

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 04/05/58 3.30 40,000,000.00 40,000,000.00 7.43

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 02/02/58 2.88 50,000,000.00 50,000,000.00 9.29

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 29/04/58 3.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.37

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 06/05/58 3.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.94

รวมเงนิฝากประจาํ 210,000,000.00 39.03

พันธบตัร

BOT149A 08/09/57 3.40 30,000,000.00 30,003,496.12 5.57

BOT151A 30/01/58 3.05 50,000,000.00 50,188,208.30 9.32

BOT152A 24/02/58 3.50 6,000,000.00 6,039,785.72 1.12

BOT152C 18/02/58 2.80 10,000,000.00 10,031,541.09 1.86

BOT157A 16/07/58 3.30 36,000,000.00 36,351,628.93 6.75

CB14O09A 09/10/57 2,000,000.00 1,995,875.37 0.37

Hana Bank 17/02/58 4.11 25,000,000.00 25,162,978.50 4.67

Industrial Bank of Korea 01/11/58 2.93 30,000,000.00 30,003,126.44 5.57

The Export-Import Bank of Korea 11/03/61 3.81 12,000,000.00 12,141,761.95 2.26

รวมพันธบตัร 201,918,402.42 37.49

กองทนุเปิดทหารไทยธนวัฒน์

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทนุ

ณ วันที$  31 สงิหาคม 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทนุ
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อตัรา ร้อยละของ

ชื�อหลักทรัพย์ วันครบอายุ ดอกเบี /ย เงินต้น  มลูค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(%) (บาท)  (บาท) 

หุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 24/02/58 3.80 3,500,000.00 3,520,464.32 0.65

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 06/03/61 4.03 9,000,000.00 9,137,001.00 1.70

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) 29/04/59 3.95 5,000,000.00 5,065,072.47 0.94

บริษัท โกลว์ พลงังาน จํากัด (มหาชน) 05/06/58 5.84 20,000,000.00 20,459,457.24 3.80

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 24/08/58 4.35 30,000,000.00 30,398,402.13 5.65

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 09/05/60 3.96 3,000,000.00 3,003,352.18 0.56

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 28/05/59 3.58 8,000,000.00 8,047,979.34 1.50

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 07/12/59 5.10 10,000,000.00 10,361,216.13 1.92

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 30/03/58 3.99 15,000,000.00 15,122,478.67 2.81

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 31/03/59 3.59 11,000,000.00 11,081,071.54 2.06

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 09/05/58 6.00 10,000,000.00 10,193,545.37 1.89

รวมหุ้นกู้ 126,390,040.39 23.48

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 536,334,137.23 บาท) 538,308,442.81 100.00

ณ วันที$  31 สงิหาคม 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทนุ

กองทนุเปิดทหารไทยธนวัฒน์

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทนุ (ต่อ)
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อตัรา ร้อยละของ

ชื�อหลักทรัพย์ วันครบอายุ ดอกเบี /ย เงินต้น  มลูค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(%) (บาท)  (บาท) 

เงนิฝากประจาํ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 26/11/56 3.25 30,000,000.00 30,000,000.00 5.41

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 29/01/57 3.25 25,000,000.00 25,000,000.00 4.51

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 21/01/57 3.25 20,000,000.00 20,000,000.00 3.61

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 22/01/57 3.25 30,000,000.00 30,000,000.00 5.41

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 11/02/57 3.25 25,000,000.00 25,000,000.00 4.51

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 08/04/57 4.00 20,000,000.00 20,000,000.00 3.61

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 29/10/56 3.35 20,000,000.00 20,000,000.00 3.61

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 31/10/56 3.35 20,000,000.00 20,000,000.00 3.61

รวมเงนิฝากประจาํ 190,000,000.00 34.28

พันธบตัร

CB13D06A 06/12/56 21,000,000.00 20,861,633.18 3.76

CB14109A 09/01/57 73,000,000.00 72,332,755.11 13.05

Hana Bank 17/02/58 4.11 25,000,000.00 25,188,473.00 4.54

Industrial Bank of Korea 01/11/58 2.93 30,000,000.00 29,366,271.51 5.30

The Export-Import Bank of Korea 25/11/57 4.16 40,000,000.00 40,506,932.11 7.30

The Export-Import Bank of Korea 11/03/61 3.81 12,000,000.00 11,796,925.96 2.13

รวมพันธบตัร 200,052,990.87 36.08

หุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 24/02/58 3.80 3,500,000.00 3,516,787.36 0.63

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 06/03/61 4.03 9,000,000.00 8,903,639.23 1.61

กองทนุเปิดทหารไทยธนวัฒน์

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทนุ

ณ วันที$  31 สงิหาคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทนุ
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อตัรา ร้อยละของ

ชื�อหลักทรัพย์ วันครบอายุ ดอกเบี /ย เงินต้น  มลูค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(%) (บาท)  (บาท) 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 09/05/61 3.93 20,000,000.00 19,628,514.40 3.54

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 29/04/59 3.95 5,000,000.00 5,006,610.92 0.90

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) 05/06/58 5.84 20,000,000.00 20,778,453.12 3.75

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 24/08/58 4.35 26,000,000.00 26,190,758.66 4.72

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 28/05/59 3.58 24,000,000.00 23,787,371.22 4.29

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 07/12/59 5.10 10,000,000.00 10,280,622.73 1.85

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 30/03/58 3.99 15,000,000.00 15,097,217.02 2.72

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 31/03/59 3.59 21,000,000.00 20,879,717.04 3.77

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 09/05/58 6.00 10,000,000.00 10,321,167.69 1.86

รวมหุ้นกู้ 164,390,859.39 29.64

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 554,850,699.53 บาท) 554,443,850.26 100.00

ณ วันที$  31 สงิหาคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทนุ

กองทนุเปิดทหารไทยธนวัฒน์

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทนุ (ต่อ)
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2557 2556 2555 2554 2553 2552

ข้อมลูผลการดาํเนินงาน (ต่อหนว่ย)

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิต้นปี 15.5490 15.1614 14.6750 14.4786 14.3549 13.8763

รายได้(ขาดทนุ)จากกิจกรรมลงทนุ

รายได้จากการลงทนุสทุธิ * 0.0049 0.4059 0.4116 0.2031 0.1240 0.2320

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�เกิดขึ /นจากเงินลงทุน ** (0.0407) 0.0089 0.0075 0.0019 (0.0133) 0.1269

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ /นจากเงินลงทุน ** 0.4806 (0.0272) 0.0673 (0.0086) 0.0130 0.1197

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั /งสิ /น 0.4448 0.3876 0.4864 0.1964 0.1237 0.4786

มลูคา่สินทรัพย์สุทธิปลายปี 15.9938 15.5490 15.1614 14.6750 14.4786 14.3549

อัตราส่วนของกําไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ย

ระหว่างปี (%) 2.74 2.52 3.09 1.26 0.86 2.59

อัตราส่วนการเงินที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สําคัญ

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิปลายปี (พันบาท) 544,786 567,463 575,754 226,319 437,747 796,632 

อตัราส่วนของคา่ใช้จา่ยรวมตอ่มลูค่าสินทรัพย์สทุธิ

ถัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทนุสทุธิตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิ

ถัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 2.36 2.63 2.76 1.40 0.86 1.59 

อัตราส่วนของการซื /อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ถัวเฉลี�ยระหวา่งปี (%) *** 434.12 495.65 696.97 969.90 606.21 518.35 

ข้อมูลเพิ�มเติม

* คํานวณจากจํานวนหน่วยที�จําหน่ายแล้วถัวเฉลี�ยระหว่างปี

** ข้อมูลต่อหน่วยที�รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี�ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุน

จากการลงทุนที�เกิดขึ /นในระหว่างปีเนื�องจากช่วงเวลาของรายการซื /อขายหน่วยลงทุนนั /นขึ /นอยู่กับความผันผวน

ของราคาตลาดของเงินลงทนุในระหว่างปี

*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัGวสัญญาใช้เงิน และการซื /อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื /อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง

 ซึ�งไม่รวมถึงการซื /อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื /อคืน 

กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 

ข้อมูลทางการเงินที$ สําคัญ

สําหรับปีสิ*นสุดวันที$ 31 สิงหาคม 2557

บาท
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กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สาํหรับปีสิ *นสุดวันที$ 31 สิงหาคม 2557 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 

กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ (“กองทุน”) เป็นกองทนุรวมประเภทรับซื /อคืนหน่วยลงทนุ โดยไม่มีกําหนดอายโุครงการ 
กองทุนได้จดทะเบียนกบัสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื�อวนัที� 15 
กันยายน 2542 มีมลูค่าเงินทุนจดทะเบียน 32,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 3,200 ล้านหน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากดั (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
โดยมีธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 

กองทนุมีนโยบายการลงทนุในตราสารแห่งหนี / 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี /จัดทําขึ /นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบตัิทางบญัชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการ
บญัชีที�รับรองทั�วไปของประเทศไทย นอกจากนี /งบการเงินได้จดัทําขึ /นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที�กําหนดในมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง “การบญัชีสําหรับกิจการที�ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ” 

งบการเงินของกองทนุได้จดัทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ�งการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดงันั /นเพื�อความสะดวกของผู้ อ่านงบการเงินที�ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย 
กองทนุได้จดัทํางบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ /นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที�ออกและปรับปรุงใหม่ 
ดงัตอ่ไปนี / 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัทิางบญัช ี ซึ�งมผีล
บงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2556 ดงัต่อไปนี / 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12  ภาษีเงินได้ 



21 กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชี สําหรับเ งินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกับความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2552) ผลก ระทบจากกา ร เปลี� ยนแปลงของอัต รา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 8 ส่วนงานดําเนินงาน 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที�ไม่มีความ

เ กี� ย ว ข้ อ งอย่ า ง เ ฉพาะ เจ า ะจ งกับกิ จ ก รรม
ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที�
ไม่ได้คดิค่าเสื�อมราคาที�ตีราคาใหม ่

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25 ภาษีเงินได้ – การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที� 34/2555 แนวปฏิบตัิทางบญัชีเกี�ยวกับการโอนและการรับ
โอนสินทรัพย์ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไมม่ีผลบงัคบัใช้ 

กองทนุยงัไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม ่ ดงัต่อไปนี / 

ก)  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 
2557 ดงัต่อไปนี / 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์พนักงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2555) ผ ลก ระทบจากก า ร เปลี� ย นแปลงขอ ง อัต รา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลหรือกิจการที�
เกี�ยวข้องกัน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 
2555) 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 
2555) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 
2555) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้ เพื�อขายและการ
ดําเนินงานที�ยกเลกิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 
2555) 

ส่วนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 1 การเปลี�ยนแปลงในหนี /สินที�เกิดขึ /นจากการรื /อถอน 
การบรูณะ และหนี /สนิที�มลีกัษณะคล้ายคลงึกนั 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 สิทธิในส่วนได้เสยีจากกองทนุการรื /อถอน การบรูณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบบัที� 29 เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที�มภีาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17 การจ่ายสนิทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 สญัญาเช่าดําเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ให้แก่ผู้ เช่า 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื�อง 

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 การประเมินเนื /อหาสญัญาเช่าที�ทําขึ /นตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ�งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบบัญชีเริ�มในหรือหลัง
วันที� 1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปนี / 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 4 สญัญาประกันภยั 

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีที�เริ�มใช้ 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที$สําคญั 

การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทนุจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทนุของเงินลงทนุ ณ วนัที�กองทนุมีสิทธิในเงินลงทนุ ต้นทนุของเงินลงทนุ
ประกอบด้วยรายจ่ายซื /อเงินลงทนุและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั /งสิ /นที�กองทนุจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งเงินลงทนุนั /น 

- หลกัทรัพย์ที�เป็นตราสารหนี / แสดงด้วยมลูค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื /อขายที�
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี /ไทย ณ วนัที�วดัค่าเงินลงทนุ 

- กองทนุใช้วิธีราคาทนุตดัจําหน่ายในการกําหนดมลูค่ายตุธิรรมของตราสารหนี / ซึ�งมีอายคุรบกําหนดภายใน 90 
วนั นบัตั /งแตว่นัที�ลงทนุและไม่มีเงื�อนไขการต่ออายเุมื�อมลูค่ายตุิธรรมของตราสารหนี /นั /นไม่แตกต่างจากราคา
ทุนตัดจําหน่ายอย่างเป็นสาระสําคญั 

กําไรหรือขาดทนุสทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ /นจากการปรับมลูค่าของเงินลงทนุให้เป็นมลูค่ายตุิธรรมจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ ณ 
วนัที�วดัค่าเงินลงทนุ 

ราคาทนุของเงินลงทนุที�จําหน่ายใช้วิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ /าหนกั 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้ดอกเบี /ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แท้จริง  

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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บญัชีสว่นเกินและสว่นลดมลูค่าตราสารหนี /ตดัจําหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี /ยที�แท้จริง ซึ�งยอดที�ตดัจําหน่ายนี /แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกับดอกเบี /ยรับ 

กําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ยเงินลงทนุรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่าย ณ วนัที�จําหน่ายเงินลงทนุ  

เบี /ยปรับจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที�ผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 90 วนั นบัจากวนัที�สั�งซื /อหน่วยลงทนุ ผู้ส ั�งขาย
คืนหน่วยลงทนุจะต้องเสียค่าเบี /ยปรับให้แก่กองทนุ และตั /งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป กองทุนได้ยกเลิกการ
กําหนดระยะเวลาการถือครองหนว่ยลงทนุขั /นตํ�าของกองทนุแล้ว 

การใช้ประมาณการทางบญัชี 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั /งข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ�งมผีลกระทบตอ่จํานวนเงินที�เกี�ยวกบัสนิทรัพย ์ หนี /สนิ รายได้ ค่าใช้จ่ายและการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกับ
สินทรัพย์และหนี /สนิที�อาจเกิดขึ /น ซึ�งผลที�เกิดขึ /นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที�ประมาณไว้ 

4. กาํไรสะสมต้นปี 

 บาท 

 2557  2556 

รายได้จากการลงทนุสทุธิสะสม (เริ�มสะสม 15 ก.ย. 42) 1,413,581,525  1,393,780,538 

กําไรสทุธิที�เกิดขึ /นจากเงินลงทนุสะสม (เริ�มสะสม 15 ก.ย. 42) 172,557,277  172,158,802 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ /นจากเงินลงทนุสะสม (เริ�มสะสม 15 ก.ย. 42) (406,850)  809,001 

กําไรสะสมต้นปี 1,585,731,952 1,566,748,341 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนยีมผู้ดแูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดงันี / 

ค่าใช้จ่าย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 0.70 ต่อปี ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.07 ต่อปี ของมลูค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.10 ต่อปี ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทุนรวม 
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6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที� 31 สิงหาคม 2557 และ 2556 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย 

 บาท  อตัราดอกเบี /ย (%) 

ธนาคาร 2557 2556  2557  2556 

ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 101,718.08 113,951.35  1.75  2.00 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) 69,769.30 68,437.47  1.70  2.00 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 803,569.83 1,217,136.15  1.00, 0.37  0.62, 1.50 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 101.24 15.28  0.50  0.625 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) - 127.01  -  0.75 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 151.76 250.83  0.30  0.50 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 409.54 406.49  0.75  0.75 

รวมเงินฝากธนาคาร 975,719.75 1,400,324.58     

7. ข้อมูลเกี$ยวกบัการซื *อขายเงนิลงทุน 

กองทนุได้ซื /อขายเงินลงทนุสําหรับปีสิ /นสดุวนัที� 31 สิงหาคม 2557 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัGวสญัญาใช้เงินเป็นจํานวน
เงิน 2,466.17 ล้านบาท (ปี 2556: จํานวนเงิน 3,732.61 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ434.12                   (ปี 
2556: ร้อยละ 495.65) ต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี 

8. รายการธุรกิจกบักิจการที$เกี$ยวข้องกนั  

ในระหว่างปี กองทนุมีรายการธุรกิจระหว่างกนัที�สาํคญักบับริษัทจัดการ และกิจการอื�น ซึ�งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกนักับบริษัทจัดการและกองทนุ รายการที�สําคัญดงักล่าวสําหรับปีสิ /นสดุวนัที� 31 สิงหาคม 2557 และ 2556 มี
ดงัตอ่ไปนี / 

 บาท  

 2557 2556 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3,692,524.11 4,891,202.92 ตามเกณฑ์ที�ระบใุนหนงัสอืชี /ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 426,060.53 564,369.75 ตามเกณฑ์ที�ระบใุนหนงัสอืชี /ชวน 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ซื /อเงินลงทนุ 435,246,369.77 529,642,623.85 ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 456,313,541.80 779,500,288.36 ราคาตลาด 
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ณ วนัที� 31 สิงหาคม 2557 และ 2556 กองทนุมียอดคงเหลอืที�มสีาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั ดงันี / 

 บาท 

 2557  2556 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั  

 ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 312,967.38 351,766.15 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 36,111.57 40,588.40 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

 ลกูหนี /จากการขายเงินลงทนุ -  3,964,133.84 

9. การเปิดเผยข้อมลูสาํหรับเครื$องมือทางการเงิน 

กองทนุไม่มีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเก็งกําไรหรือ
การค้า 

มลูค่ายุติธรรม 

เนื�องจากสนิทรัพย์และหนี /สนิทางการเงินสว่นใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั /น อีกทั /งสนิทรัพย์สว่นใหญ่เป็นหลกัทรัพย์ใน
ความต้องการของตลาดที�แสดงมลูค่ายตุิธรรมโดยถือตามราคาที�ซื /อขายกันในตลาด ดงันั /น กองทนุเชื�อว่ามลูค่าตาม
บญัชีของสินทรัพย์และหนี /สินทางการเงินดังกลา่วจึงแสดงมลูค่าไม่แตกต่างจากมลูค่ายตุิธรรมอย่างมีสาระสําคญั 

ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี /ย 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี /ยคือโอกาสที�ราคาตราสารหนี /อาจจะเพิ�มขึ /นหรือลดลง เมื�ออตัราดอกเบี /ยในท้องตลาดมีการ
เปลี�ยนแปลงโดยทั�วไป หากอตัราดอกเบี /ยในท้องตลาดเพิ�มสงูขึ /น ราคาตราสารหนี /จะลดลง และหากอตัราดอกเบี /ยใน
ท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี /จะมีราคาเพิ�มสงูขึ /น ยิ�งตราสารหนี /มีอายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี /นั /นก็จะมี
ความอ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบี /ยมากขึ /นเท่านั /น 

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

กองทนุมีความเสี�ยงที�อาจเกิดจากการที�คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัที�ระบไุว้ในเครื�องมือทางการเงิน 
เนื�องจากกองทนุมีลกูหนี / อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดงักล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสั /น กองทนุจึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี / 

ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน 

กองทนุไม่มีสนิทรัพย์หรือหนี /สนิทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ  ดงันั /นจึงไม่มีความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 
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ความเสี�ยงด้านตลาด 

กองทนุมีความเสี�ยงด้านตลาดเนื�องจากมีเงินลงทนุในตราสารหนี / ซึ�งผลตอบแทนของเงินลงทนุดังกลา่วขึ /นอยู่กับความ
ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทนุและตลาดเงิน ซึ�งสภาวะการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบ
ทางด้านบวกหรือลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทที�ออกตราสาร ทั /งนี /ขึ /นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสาร
ว่ามีความสมัพนัธ์กับความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอนัอาจทําให้ราคาของตราสารเพิ�มขึ /นหรือลดลงได้ 

การบริหารความเสี�ยง 

กองทุนบริหารความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ /นจากการลงทนุโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที�จะลงทนุ 

10. การอนุมัตงิบการเงิน 

งบการเงินนี /ได้รับการอนมุตัิให้ออกโดยผู้มีอํานาจของกองทนุเมื�อวนัที� 10 ตุลาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

 (บาท) 

(ก) พันธบตัรรัฐบาล ตัmวเงินคลัง พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 135,411,360.19 24.86%

(ข) ตราสารที*ธนาคารที*มีกฎหมายเฉพาะจัดตั .งขึ .น ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษัทเงินทุน 99,996,012.77 18.35%

เป็นผู้ออก ผู้สั*งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ .าประกัน

(ค) ตราสารที*มีอันดับความน่าเชื*อถืออยู่ในอันดับที*สามารถลงทุนได้ (investment grade) 95,101,155.24 17.46%

(ง) ตราสารที*มีอันดับความน่าเชื*อถืออยู่ในอันดับตํ*ากว่าอันดับที*สามารถลงทุนได้ - 0.00%

(investment grade) หรือตราสารที*ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื*อถือ

(จ) หุ้นสามญั - 0.00%

(ฉ) เงินฝากธนาคาร 213,513,414.67 39.19%

กองทนุเปิดทหารไทยธนวัฒน์

รายงานสรุปเงนิลงทนุ

ณ วันที� 31 สงิหาคม 2557
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จาํนวนเงนิต้นและ มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV

จํานวนหุ้น/หน่วย บาท

พันธบัตร

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 63.87%

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 134,000,000  135,411,360.19  24.86%

รวมพันธบตัร 135,411,360.19 24.86%

หุ้นกู้
Rating A 55,000,000  56,500,658.59  10.37%
Rating A-(tha) 33,000,000  33,467,787.19  6.14%
Rating AA- 5,000,000  5,132,709.46  0.94%

รวมหุ้นกู้ 95,101,155.24 17.46%

หุ้นกู้ ธนาคาร
Rating F1+(tha) 42,000,000  42,428,573.32  7.79%
Rating AA+ 25,000,000  25,208,019.50  4.63%
Rating A- 18,000,000  18,604,686.97  3.42%
Rating A+ 10,000,000  10,231,353.59  1.88%
Rating AAA(tha) 3,500,000  3,523,379.39  0.65%

รวมหุ้นกู้ธนาคาร 99,996,012.77 18.35%

เงินฝากธนาคาร
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 210,000,000  212,536,000.00  39.01%
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 804,751.97  0.15%
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 102,020.45  0.02%
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 69,970.77  0.01%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 410.07  0.00%
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 261.41  0.00%

รวมเงนิฝากธนาคาร 213,513,414.67 39.19%

ทรัพย์สินอื*น 6,613,060.22  1.21%
หนี .สินอื*น (5,848,512.34)  -1.07%

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 544,786,490.75 100.00%

จํานวนหน่วยลงทนุ 34,062,186.78  
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 15.9939  

กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์

ข้อมูลรายละเอียดการลงทนุ

ณ วันที�  31 สงิหาคม 2557
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *ระยะกลางและยาวมีอายุตั *งแต่ 1 ปีขึ *นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั /นสงูสดุของอนัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศไทยโดยอนัดบัความน่าเชื�อถือนี /มีความเสี�ยง “น้อยที�สุด”  

เมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที�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 

สถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี /ได้ตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

การเงินเหล่านี /มากกว่าตราสารอื�นที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในประเภทที�สูงกว่า 

BBB(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั /นปานกลางเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่า 

การเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี /ได้ตรงตามกําหนด 

ของตราสารทางการเงินเหล่านี /มากกวา่ตราสารอื�นที�ได้รับการจดัอนัดับความน่าเชื�อถือในประเภทที�สงูกว่า 

สัญลักษณ์และคาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *ระยะสั *นมีอายุตํ$ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื$อถือ FitchRatings 

F1(tha) ระดบัความสามารถขั /นสูงสุดในการชําระหนี /ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือ 

ตราสารอื�น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศซึ�งกําหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความนา่เชื�อถือนี /จะ 

ยอมให้สําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือที�มีความเสี�ยง "น้อยที�สุด" เมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศเดียวกัน และ 

โดยปกติแล้ว จะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงินที�ออกหรือคํ /าประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีที�มีระดบัความน่าเชื�อถือสงูเป็น 

พิเศษจะมีสญัลกัษณ์ "+" แสดงไว้เพิ�มเติมจากอนัดบัความน่าเชื�อถือที�กําหนด 

F2(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี /ตามเงื�อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัที�นา่พอใจเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสาร 

หรือตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเชื�อถือดงักล่าวยงัไม่อาจเทียบเท่ากบักรณีที�ได้รับการจดัอนัดบั 

ความนา่เชื�อถือที�สูงกว่า 

F3(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี /ตามเงื�อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัปานกลางเมื�อเปรียบเทียบ 

กบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ด ี ระดบัของความน่าเชื�อถือดงักล่าวยงัไม่แน่นอนมากขึ /นไปตาม 

ความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะสั /นมากกว่าตราสารที�ได้รับการจดัอนัดับที�สงูกว่า 

คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *ระยะกลางและยาวมีอายุตั *งแต่ 1 ปีขึ *นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ TRIS Rating 

AAA อนัดบัเครดิตสงูสดุ มีความเสี�ยงตํ�าที�สดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี /ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผล 

กระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ 

AA มีความเสี�ยงตํ�ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี /ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ 

เปลี�ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที�อยู่ในระดบั AAA 

A มีความเสี�ยงในระดบัตํ�า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี /ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ 

เปลี�ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 
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BBB มีความเสี�ยงในระดบัปานกลาง บริษทัมีความสามารถในการชําระดอกเบี /ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที�เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหว 

ต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการชําระหนี /ที�อ่อนแอลง 

เมื�อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

สัญลักษณ์และคาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *ระยะสั *นมีอายุตํ$ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื$อถือ TRIS Rating 

T1 ผู้ออกตราสารหนี /มีสถานะทั /งทางด้านการตลาดและการเงินที�แขง็แกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องที�ดีมากและนักลงทนุจะได้ 

รับความคุ้ มครองจากการผิดนดัชําระหนี /ที�ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดับอื�น ผู้ออกตราสารที�ได้รับอนัดบัเครดิตในระดบัดงักล่าว 

ซึ�งมีเครื�องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนี /ที�สงูยิ�งขึ /น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี /มีสถานะทั /งทางด้านการตลาดและการเงินที�แขง็แกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการชําระหนี /ระยะสั /น 

ในระดบัที�น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี /มีความสามารถในการชําระหนี /ระยะสั /นในระดบัที�ยอมรับได้ 

คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *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. 

สัญลักษณ์และคาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *ระยะสั *นมีอายุตํ$ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื$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. 

คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *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. 

สัญลักษณ์และคาํอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี *ระยะสั *นมีอายุตํ$ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื$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 "-" อาจจะถูกระบไุว้เพิ�มเติมต่อจากอนัดบัความน่าเชื�อถือสําหรับประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดง 

สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื�อถือขั /นหลกัทั /งนี / จะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักลา่วสําหรับอนัดบัความ 

น่าเชื�อถือในอนัดบั "AAA(tha)" หรืออนัดบัที�ตํ�ากวา่ "CCC(tha)" สําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสญัลกัษณ์ 

ต่อท้ายดงักลา่วสําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะสั /น นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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ประเภท

หลักทรัพย์
ชื�อผู้ออก ชื�อหลักทรัพย์

ผู้รับรอง / อาวัล

 / คํ $าประกัน

วันครบ

กาํหนด

 อันดับ

ความ

น่าเชื�อถือ

 มูลค่าหน้าตัMว

(บาท)

 มูลค่าตาม

ราคาตลาด

(บาท)
1 เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 804,751.97  
2 เงินฝากธนาคาร ธนาคารทสิโก้ จํากัด (มหาชน) 102,020.45  
3 เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบ ีจาํกัด (มหาชน) 69,970.77  
4 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 410.07  
5 เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 261.41  
6 เงินฝากธนาคาร ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) TBANKF/D 29 เม.ย. 58 2,000,000.00  2,020,547.95  
7 เงินฝากธนาคาร ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) TBANKF/D 6 พ.ค. 58 5,000,000.00  5,048,493.15  
8 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHBF/D 27 ก.พ. 58 15,000,000.00  15,240,780.82  
9 เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTBF/D 6 พ.ค. 58 20,000,000.00  20,047,013.70  
10 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHBF/D 29 ม.ค. 58 20,000,000.00  20,382,876.71  
11 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHBF/D 11 ก.พ. 58 28,000,000.00  28,503,616.44  
12 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHBF/D 21 ม.ค. 58 30,000,000.00  30,595,684.93  
13 เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTBF/D 4 พ.ค. 58 40,000,000.00  40,101,260.27  
14 เงินฝากธนาคาร ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) TBANKF/D 2 ก.พ. 58 50,000,000.00  50,595,726.03  
15 พันธบตัร พันธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย CB14O09A 9 ต.ค. 57 2,000,000.00  1,995,875.37  

กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื�อถือของตราสาร

ณ วันที�  31 สิงหาคม 2557
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ประเภท

หลักทรัพย์
ชื�อผู้ออก ชื�อหลักทรัพย์

ผู้รับรอง / อาวัล

 / คํ $าประกัน

วันครบ

กาํหนด

 อันดับ

ความ

น่าเชื�อถือ

 มูลค่าหน้าตัMว

(บาท)

 มูลค่าตาม

ราคาตลาด

(บาท)
16 พันธบตัร พันธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT152A 24 ก.พ. 58 6,000,000.00  6,044,388.46  
17 พันธบตัร พันธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT152C 18 ก.พ. 58 10,000,000.00  10,042,280.82  
18 พันธบตัร พันธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT149A 8 ก.ย. 57 30,000,000.00  30,498,126.26  
19 พันธบตัร พันธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT157A 16 ก.ค. 58 36,000,000.00  36,504,604.27  
20 พันธบตัร พันธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT151A 30 ม.ค. 58 50,000,000.00  50,326,085.01  
21 หุ้นกู้ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) IRPC175C 9 พ.ค. 60 A-(tha) 3,000,000.00  3,040,782.32  
22 หุ้นกู้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN164A 29 เม.ย. 59 AA- 5,000,000.00  5,132,709.46  
23 หุ้นกู้ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BECL183A 6 มี.ค. 61 A 9,000,000.00  9,132,032.51  
24 หุ้นกู้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) LH163A 31 มี.ค. 59 A 11,000,000.00  11,250,932.64  
25 หุ้นกู้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) LH153A 30 มี.ค. 58 A 15,000,000.00  15,376,636.20  
26 หุ้นกู้ บริษัท โกลว์ พลงังาน จํากัด (มหาชน) GLOW156A 5 มิ.ย. 58 A 20,000,000.00  20,741,057.24  
27 หุ้นกู้ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) IRPC158B 24 ส.ค. 58 A-(tha) 30,000,000.00  30,427,004.87  
28 หุ้นกู้ ธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) BAY152B 24 ก.พ. 58 AAA(tha) 3,500,000.00  3,523,379.39  
29 หุ้นกู้ ธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) KK165A 28 พ.ค. 59 A- 8,000,000.00  8,123,306.46  
30 หุ้นกู้ ธนาคาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) TBANK155A 9 พ.ค. 58 A+ 10,000,000.00  10,231,353.59  

กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื�อถือของตราสาร

ณ วันที�  31 สิงหาคม 2557
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ประเภท

หลักทรัพย์
ชื�อผู้ออก ชื�อหลักทรัพย์

ผู้รับรอง / อาวัล

 / คํ $าประกัน

วันครบ

กาํหนด

 อันดับ

ความ

น่าเชื�อถือ

 มูลค่าหน้าตัMว

(บาท)

 มูลค่าตาม

ราคาตลาด

(บาท)
31 หุ้นกู้ ธนาคาร ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) KK16DA 7 ธ.ค. 59 A- 10,000,000.00  10,481,380.51  
32 หุ้นกู้ ธนาคาร The Export-Import Bank of Korea KEXIM183A 11 ม.ีค. 61 F1+(tha) 12,000,000.00  12,129,235.92  
33 หุ้นกู้ ธนาคาร Hana Bank HANA152A 17 ก.พ. 58 AA+ 25,000,000.00  25,208,019.50  
34 หุ้นกู้ ธนาคาร Industrial Bank of Korea IBK15NA 1 พ.ย. 58 F1+(tha) 30,000,000.00  30,299,337.40  

กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื�อถือของตราสาร

ณ วันที�  31 สิงหาคม 2557
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 

สําหรับรอบปีบญัชี   2556/2557 ตั .งแต่วนัที* 1 กนัยายน 2556 สิ .นสดุวนัที* 31 สิงหาคม 2557 

เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกนัของรอบปีบญัชี 2555/2556 ตั .งแตว่นัที* 1 กนัยายน 2555 สิ .นสดุวนัที* 31 สิงหาคม 2556 

ค่าใช้จา่ยที*เรียกเก็บจากกองทนุรวม 

 
 ตั .งแตว่นัที* 

 1  ก.ย.  2556 
 ตั .งแตว่นัที* 
1  ก.ย.  2555 

 ตั .งแตว่นัที* 
 1  ก.ย.  2556 

 ตั .งแตว่นัที* 
 1  ก.ย.  2555 

(Fund's Direct Expenses) 
 ถึงวนัที*  

31 ส.ค. 2557 
 ถึงวนัที* 

 31 ส.ค. 2556 
 ถึงวนัที*  

31 ส.ค. 2557 
 ถึงวนัที*  

31 ส.ค. 2556 

  จํานวนเงิน จํานวนเงิน ร้อยละของ ร้อยละของ 

 หน่วย : พนับาท หน่วย : พนับาท 
มลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิ2 
มลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิ3 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 3,692.52 4,891.20 0.6500 0.6495 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 182.35 241.55 0.0321 0.0321 

ค่านายทะเบยีน (Registrar fee) 426.06 564.37 0.0750 0.0749 

ค่าที*ปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee)  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี ไม่มี 

ค่าโฆษณา  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี ไม่มี 

ค่าใช้จ่ายอื*น ๆ 0.57 0.49 0.0001 0.0001 

รวมค่าใช้จ่ายทั $งหมด1 4,301.50 5,697.61 0.7572 0.7566 

หมายเหต ุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื .อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที*เกิดขึ .นจากการซื .อขายหลกัทรัพย ์
2. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี*ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที* 1 กนัยายน 2556 ถึงวนัที* 31 สิงหาคม 2557  
 เท่ากับ 568,080,637.37 บาท 
3. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี*ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที* 1  กนัยายน 2555 ถึงวนัที* 31 สิงหาคม 2556 
 เท่ากบั  753,072,717.74 บาท 
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รายงานรายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทาํธุรกรรมกบักองทนุเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 

สําหรับรอบปีบญัชี 2556/2557 (ตั .งแตว่นัที* 1 กนัยายน 2556 - 31 สิงหาคม 2557) 

ลําดับ รายชื*อบคุคลที*เกี*ยวข้อง 

1 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบคุคลที�เกี�ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที�บริษัทจดัการโดยตรง 

หรือที� website ของ บลจ. ที� http://www.tmbam.com/v6/th/about-us-corporate-governance-type3.php 

หรือที� http://www.tmbam.com เลือกหวัข้อ รู้จกั บลจ.ทหารไทย > การกํากบัดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกบับคุคล 

ที�เกี�ยวข้อง หรือที� website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� http://www.sec.or.th/th/pages/information/pagelink-
statistic/link_mutual_funds.aspx 

 

รายชื�อผู้จัดการกองทุน 

ลําดบั ชื*อ-สกุล 
1 
2 

 ดร.สมจินต์ ศรไพศาล  
 นายพิพฒัน์ พิศณุวงรักษ์ 

3  นายธีระศนัส์ ทุติยะโพธิ 

4  นายชชัวาลย์ พงษ์กิตติหล้า 
5 
6 
7 
8 

 

 นายผดงุ ทรงอธิกมาศ 
 นายพยนต์ พงศาวรี 
 นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล 
 นางสาวพรศรี วรสทุธิพิศิษฎ์ 
 

 

 
 
รายงานการเปิดเผยข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน  ณ วนัที� 31 สิงหาคม 2557 

 ไม่มี 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื$องจากการที$ กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ ใช้บริการบุคคลอื$น (Soft Commission) 

 บริษัทที�ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

3 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

5 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

6 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

7 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

8 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

9 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

10 ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

11 
 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

12 ธนาคารออมสิน ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

13 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
 
 


