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1 กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

 
วนัที�  2 เมษายน 2557 
 
เรียน ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสง่รายงานประจํารอบ 6 เดือน ตั .งแต่
วนัที� 1 กนัยายน 2556 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2557  ของกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ มายงัท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

 
ในช่วงครึ�งแรกของปีเศรษฐกิจขยายตวัจากผลของ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที�ช่วยสนบัสนนุการบริโภค 

ประกอบกบัปัจจยัสนบัสนนุการใช้จ่ายทั .งการจ้างงาน รายได้ และความเชื�อมั�นของครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ด ี ขณะที�การลงทนุ
ของภาคธุรกิจยงัมีต่อเนื�อง อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ�งหลงัของปีเศรษฐกิจมีทศิทางชะลอลงเป็นลาํดบัจากการหดตวัของอปุสงค์ใน
ประเทศ เนื�องจากผลของมาตรการภาครัฐทยอยหมดลง รวมทั .งการใช้จ่ายเพื�อลงทนุของภาครัฐทั .งในและนอกงบประมาณทํา
ได้ล่าช้า ประกอบกบัสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองมีความไม่แน่นอนสงูขึ .น ส่งผลให้ครัวเรือนเพิ�มความระมดัระวงัในการ
ใช้จ่าย ผู้ประกอบการชะลอการลงทนุออกไปเพื�อประเมินสถานการณ์ และสถาบนัการเงินเข้มงวดในการปล่อยสนิเชื�อ ขณะที�
การสง่ออกฟื.นตวัได้ช้า โดยอปุสงค์ตา่งประเทศที�มีทศิทางการฟื.นตวัชดัเจนขึ .นไม่ได้สง่ผลดีตอ่การส่งออกของไทยมากนัก
เพราะการฟื .นตวัดงักลา่วยงักระจกุตวัอยูเ่ฉพาะบางกลุ่มสนิค้าซึ�งไมใ่ช่สนิค้าส่งออกหลกัของไทย ประกอบกับบางอุตสาหกรรม
ของไทยมีข้อจํากดัในการผลิต ภาคการท่องเที�ยวที�ขยายตวัดีต่อเนื�องจงึเป็นแรงขบัเคลื�อนสาํคญัของเศรษฐกิจตลอดทั .งปี โดย
ในปี 2556 เศรษฐกิจขยายตวัร้อยละ 2.9 ต่อปี 

 
ในปี 2556 คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินวา่ นโยบายการเงินสามารถผอ่นคลายได้เพิ�มเตมิเพื�อช่วยลด

ความเสี�ยงให้กบัเศรษฐกิจ คณะกรรมการจึงมีมติให้ปรับลดอตัราดอกเบี .ย 2 ครั .งรวมร้อยละ 0.50 ในการประชมุ ณ เดือน
พฤษภาคมและพฤศจิกายน 2556 สง่ผลให้อตัราดอกเบี .ยนโยบาย ณ สิ .นปี อยูท่ี�ร้อยละ 2.25 ต่อปี ส่งผลให้อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรระยะสั .นปรับตวัลดลง โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ 3 เดอืนปรับตวัลดลงจากร้อยละ 2.76 ณ สิ .นปี 2555 เป็น
ร้อยละ 2.31 ณ สิ .นปี 2556 อยา่งไรก็อตัราผลพนัธบตัรระยะกลางอายคุงเหลือ 5 ปีและพนัธบตัรระยะยาวอายุคงเหลือ 10 ปี
กลบัปรับตวัเพิ�มขึ .นจากร้อยละ 3.15 และ 3.52 ณ สิ .นปี 2555 เป็นร้อยละ 3.41 และ 3.98 ณ สิ .นปี 2556 ตามลาํดบั เนื�องจาก
นักลงทุนในตลาดมีความกังวลตอ่การปรับลดมาตราการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ�งเป็น
ปัจจัยหลกัที�ส่งผลให้เกิดแรงเทขายพนัธบตัรในตลาด และทําให้เกิดกระแสเงินทนุไหลออกจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ่
รวมถึงตลาดพันธบตัรของประเทศไทยด้วย 

 
สําหรับนโยบายของกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ ยงัคงเน้นถือตราสารตลาดเงินและตราสารหนี .จนครบอาย ุ

กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารระยะสั .น อาท ิ พนัธบัตรรัฐบาล และพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยตามนโยบายการ
ลงทนุของกองทนุ เพื�อลดความเสี�ยงในด้านความสามารถในการชําระหนี . (Credit Risk) และความเสี�ยงทางด้านตลาด 
(Market Risk) 



2 กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

สดุท้ายนี . บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคณุผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที�ได้มอบความไว้วางใจลงทนุในกองทนุรวม
ของ บลจ. ทหารไทย ด้วยดีตลอดมา 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
คณะผู้จัดการกองทุน 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 
 
 
 
 



3 กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

รายงานการวเิคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 
 
ภาวะเศรษฐกิจ 

ในช่วงครึ�งแรกของปีเศรษฐกิจขยายตวัจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที�ช่วยสนบัสนนุการบริโภค 
ประกอบกบัปัจจยัสนบัสนนุการใช้จ่ายทั .งการจ้างงาน รายได้ และความเชื�อมั�นของครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ด ี ขณะที�การลงทนุ
ของภาคธุรกิจยงัมีต่อเนื�อง อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ�งหลงัของปีเศรษฐกิจมีทศิทางชะลอลงเป็นลาํดบัจากการหดตวัของอปุสงค์ใน
ประเทศ เนื�องจากผลของมาตรการภาครัฐทยอยหมดลง รวมทั .งการใช้จ่ายเพื�อลงทนุของภาครัฐทั .งในและนอกงบประมาณทํา
ได้ล่าช้า ประกอบกบัสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองมีความไม่แน่นอนสงูขึ .น ส่งผลให้ครัวเรือนเพิ�มความระมดัระวงัในการ
ใช้จ่าย ผู้ประกอบการชะลอการลงทนุออกไปเพื�อประเมินสถานการณ์ และสถาบนัการเงินเข้มงวดในการปล่อยสนิเชื�อ ขณะที�
การสง่ออกฟื.นตวัได้ช้า โดยอปุสงค์ตา่งประเทศที�มีทศิทางการฟื.นตวัชดัเจนขึ .นไม่ได้สง่ผลดีตอ่การส่งออกของไทยมากนัก
เพราะการฟื .นตวัดงักลา่วยงักระจกุตวัอยูเ่ฉพาะบางกลุ่มสนิค้าซึ�งไมใ่ช่สนิค้าส่งออกหลกัของไทย ประกอบกับบางอุตสาหกรรม
ของไทยมีข้อจํากดัในการผลิต ภาคการท่องเที�ยวที�ขยายตวัดตี่อเนื�องจึงเป็นแรงขบัเคลื�อนสาํคญัของเศรษฐกิจตลอดทั .งปี โดย
ในปี 2556 เศรษฐกิจขยายตวัร้อยละ 2.9 ตอ่ปี 
 
 
ภาวะอตัราดอกเบี .ยและตลาดตราสารหนี . 
 ในปี 2556 คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินวา่ นโยบายการเงินสามารถผอ่นคลายได้เพิ�มเตมิเพื�อช่วยลด
ความเสี�ยงให้กบัเศรษฐกจิ คณะกรรมการจึงมมีติให้ปรับลดอตัราดอกเบี .ย 2 ครั .งรวมร้อยละ 0.50 ในการประชมุ ณ เดือน
พฤษภาคมและพฤศจิกายน 2556 สง่ผลให้อตัราดอกเบี .ยนโยบาย ณ สิ .นปี อยู่ที�ร้อยละ 2.25 ต่อปี สง่ผลให้อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรระยะสั .นปรับตวัลดลง โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ 3 เดอืนปรับตวัลดลงจากร้อยละ 2.76 ณ สิ .นปี 2555 เป็น
ร้อยละ 2.31 ณ สิ .นปี 2556 อยา่งไรก็อตัราผลพนัธบตัรระยะกลางอายคุงเหลอื 5 ปีและพนัธบตัรระยะยาวอายคุงเหลอื 10 ปี
กลบัปรับตวัเพิ�มขึ .นจากร้อยละ 3.15 และ 3.52 ณ สิ .นปี 2555 เป็นร้อยละ 3.41 และ 3.98 ณ สิ .นปี 2556 ตามลาํดบั เนื�องจาก
นกัลงทนุในตลาดมีความกงัวลตอ่การปรับลดมาตราการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ�งเป็น
ปัจจัยหลกัที�ส่งผลให้เกิดแรงเทขายพนัธบตัรในตลาด และทําให้เกิดกระแสเงินทนุไหลออกจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ่
รวมถึงตลาดพันธบตัรของประเทศไทยด้วย 
 
 
 
 
 



4 กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

ความเห็นของบริษัทจดัการกองทุนรวมเกี$ยวกบัการลงทุนเพื$อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชตีั *งแต่
วันที$ วันที$ 1 กันยายน 2556 ถงึ 28 กุมภาพนัธ์ 2557 

จากกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ เน้นลงทนุในตราสารหนี .อายรุะยะสั .น เพื�อลดความผนั
ผวนของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิที�จะเกิดขึ .น และเหมาะสมกบักองทนุเปิดที�ให้ผู้ลงทนุสามารถซื .อขายหน่วยลงทนุได้ทกุวนั 
รวมทั .งให้เหมาะสมกบัแนวโน้มการเพิ�มขึ .นของอตัราดอกเบี .ยในอนาคต  นอกจากนี . ทางกองทนุได้ปรับเพิ�มสนิทรัพย์ที�มี
สภาพคลอ่งสงูเพื�อรองรับการไถ่ถอนหนว่ยลงทนุให้เหมาะสม   อย่างไรกต็ามตราสารที�กองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ ลงทุน
บางส่วนต้องตีมลูค่าตามราคาตลาด จึงทําให้อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีความผนัผวนได้ในบางวัน 

 
การเปลี$ยนแปลงที$เกดิขึ *นในรอบบัญชทีี$ผ่านมาเมื$อเทยีบกบัรอบบัญชีก่อนหน้า 
 กองทุนมีเงินฝากธนาคารเพิ�มขึ .นจากรอบบญัชีก่อนหน้า 280,911.42 บาท รวมทั .งมีรายได้สทุธิจากการลงทนุเป็น
จํานวน 6.55 ล้านบาท  กลุม่การลงทนุที�ลงทนุสงู คอื พนัธบตัรรัฐบาลและตราสารหนี .ที�ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ทาํให้รายได้
ของกองทนุสมํ�าเสมอตลอดมา 
 
รายงานการลงทุนที$ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี$ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั *งการดาํเนินการแก้ไข 
 ไม่มี 
 
ข้อมลูการดาํเนินการรับชาํระหนี *ด้วยทรัพย์สินอื$น (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
ข้อมลูการบันทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี *หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศนูย์ ในกรณีที$ผู้ออกตราสารแห่งหนี *หรือ
ลกูหนี *แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาํระหนี *หรือมีพฤตกิารณ์ว่าจะไม่สามารถชาํระหนี *ได้ (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

ผลการดาํเนินงานระหว่างงวดครึ�งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั 

งวดปีบัญชีสิ %นสุดวนัที� 
28 ก.พ. 

57 
30 ส.ค. 
56 

28 ก.พ. 
56 

31 ส.ค. 
55 

29 ก.พ. 
55 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย)  15.5479   15.3914   15.1614   14.9137  14.3549  

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิ .นงวด (บาท/หนว่ย)  15.8148   15.5479   15.3914   15.1614  14.9137  

ผลตอบแทนสทุธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี +3.44% +2.03% +3.06% +3.29% +1.56% 

ผลตอบแทนสทุธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหวา่งงวดปี +7.10% +1.70% +4.72% +5.20% +2.32% 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)  567   862   576   579   797  

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ .นงวด (ล้านบาท)  673   567   862   576   579  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี*ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)  494   822   683   440   330  

มลูค่าซื .อขายสทุธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)  +97  -267  +284  -16  +238  

อตัราขายคืนเฉลี*ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.92% 1.30% 1.00% 1.42% 2.34% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

 บาท 

 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ ณ วันที� 28 ก.พ. 2557 
ย้อนหลงั 
 3 เดือน 

ย้อนหลงั 
6 เดือน 

ย้อนหลงั 
 1 ปี 

ย้อนหลงั 
 3 ปี 

ตั .งแตจ่ัดตั .ง 
กองทุน 

ร้อยละต่อปี (29 พ.ย. 56) (30 ส.ค. 56) (28 ก.พ. 56) (28 ก.พ. 54) (14 ก.ย. 42) 

กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ +3.19% +3.44% +2.75% +2.90% +4.02% 

เกณฑ์มาตรฐาน ** +7.18% +7.10% +4.42% +4.66% +3.33% 

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

หมายเหต ุ: ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ*งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 
เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี .ได้จดัทําขึ .นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 
 

 

 100,000.00

 110,000.00

 120,000.00

 130,000.00

 140,000.00

 150,000.00

 160,000.00

 170,000.00

ก.ย. 42 ก.พ. 45 ก.ค. 47 ธ.ค. 49 พ.ค. 52 ต.ค. 54 ก.พ. 57

กองทุน

เกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบจากเงินลงทนุ 100,000 บาท 
ตั %งแต่ 14 ก.ย.42 
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8 กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

งบดุล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2557 

สินทรัพย์ 

เงินลงทนุตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 718,896,827.01  บาท) 720,662,362.71 

เงินฝากธนาคาร 673,956.82 

ลกูหนี . 

 จากการขายหน่วยลงทุน (Purchases) 361,768.03 

ดอกเบี .ยค้างรับ 2,350,729.31 

รวมสินทรัพย์ 724,048,816.87 

หนี *สิน 

เจ้าหนี . 

 จากการซื .อเงินลงทนุ 49,514,958.98 

 จากการรับซื .อคืนหนว่ยลงทนุ (Redemption) 1,635,000.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 326,289.03 

หนี .สินอื�น 18,271.35 

รวมหนี .สนิ 51,494,519.36 

สินทรัพย์สุทธ ิ 672,554,297.51 

สินทรัพย์สุทธ ิ: 

ทุนที�ได้รับจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ 425,266,664.22 

บญัชีปรับสมดุล (1,348,442,482.67) 

PANALTY 1,662,426.77 

กําไรสะสม 1,594,067,689.19 

สินทรัพย์สทุธิ (เทา่กบั 15.8148 บาทต่อหน่วย คํานวณจากจํานวน 

 หนว่ยลงทนุที�จําหน่ายแล้วทั .งหมด ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2557 

 42,526,666.4052  หนว่ย) 672,554,297.51 
 

 



9 กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

กองทนุเปิดทหารไทย ธนวฒัน์ 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั .งแต่วนัที� 1 กนัยายน 2556 ถึงวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2557 

รายได้จากการลงทุน 

 รายได้ดอกเบี .ยและส่วนลดรับ 8,412,141.21  

 รวมรายได้ 8,412,141.21  

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,593,557.54  

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 78,697.18  

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 183,872.09  

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 410.00  

 รวมค่าใช้จ่าย 1,856,536.81  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 6,555,604.40  

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

 รายการกําไรสทุธิที�เกิดขึ .นทั .งสิ .น (392,251.95) 

 รายการกําไรสทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ .นทั .งสิ .น 2,172,384.97  

รวมรายการกําไรจากการลงทุนที�เกิดขึ .นและที�ยงัไม่เกิดขึ .น 1,780,133.02  

การเพิ$มขึ *นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 8,335,737.42  
 

 

 

 

 

 



10 กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 

รายงานสรุปเงินลงทุน 

ณ วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2557 

 กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตามราคา

ตลาด % NAV 

   (บาท)  

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 341,104,578.86  50.72 

(ข) ตราสารที*ธนาคารที*มีกฎหมายเฉพาะจดัตั .งขึ .น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 100,093,291.33  14.88 

เป็นผู้ออก ผู้สั*งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ .าประกนั 

(ค) ตราสารที*มีอนัดบัความนา่เชื*อถืออยู่ในอนัดบัที*สามารถลงทนุได้ (investment grade) 168,146,340.01  25.00 

(ง) ตราสารที*มีอนัดบัความนา่เชื*อถืออยู่ในอนัดบัตํ*ากว่าอนัดบัที*สามารถลงทนุได้ 0.00  0.00 

(investment grade) หรือตราสารที*ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื*อถือ 

(จ) เงินฝากธนาคาร 113,930,304.98  16.94 

(ฉ) สินทรัพย์และหนี .สินอื*นๆ 0.00  0.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

 

 

 

 

มูลค่าตามราคาหลักทรัพย์ % NAV

 (บาท) 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ 655,699,401.90 97.49%

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 315,650,324.47 46.93%

อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี 25,454,254.39 3.78%

หุ้นกู้

Rating AAA 79,944,828.26 11.89%

Rating F2(tha) 71,691,042.54 10.66%

Rating A 30,013,736.70 4.46%

Rating F1+(tha) 13,883,835.97 2.06%

Rating A+ 5,131,074.59 0.76%

เงนิฝาก

เงินฝากประจํา 113,252,876.71 16.84%

เงินฝากธนาคาร 677,428.27 0.10%

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิต่างประเทศ 67,575,113.28 10.05%

หุ้นกู้

Rating F1+ 42,272,017.03 6.29%

Rating A1 25,303,096.25 3.76%

สินทรัพย์และหนี%สินอื�นๆ (50,720,217.67) -7.54%

ทรัพย์สินอื*น 768,348.58 0.11%

หนี .สินอื*น (51,488,566.25) -7.66%

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 672,554,297.51 100.00%

กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2557



12 กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์ 

 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนี�ระยะกลางและยาวมีอายตุั �งแต่ 1 ปีขึ�นไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื!อถือ TRIS Rating 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสี�ยงตํ�าที�สุด บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูสุด และไดร้บั 

 ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ 

AA มคีวามเสี�ยงตํ�ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจาก 

 การเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสี�ยงในระดบัตํ�า บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บัผลกระทบจาก 

 การเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี�ยงในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ี�เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อน 

 ไหวต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกวา่ และอาจมคีวามสามารถในการชําระหนี�ที�ออ่นแอ 

 ลงเมื�อเทยีบกนัอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกวา่ 

BB มคีวามเสี�ยงในระดบัสูง บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑตํ์�ากวา่ระดบัปานกลาง และจะได ้

 รบัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ�งอาจสง่ผลใหค้วามสามารถ 

 ในการชําระหนี�อยู่ในเกณฑ์ที�ไมเ่พยีงพอ 

B มคีวามเสี�ยงในระดบัสูงมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑตํ์�า และอาจจะหมดความ 

 สามารถหรอืความตั �งใจในการชาํระหนี�ไดต้ามการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ 

C มคีวามเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�สงูท ี�สุดเพราะความสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นต้องอาศยัเงื�อนไขที�เอื�อ 

 อาํนวยทางธุรกจิเศรษฐกจิและสิ�งแวดล้อมอื�น ๆ อยา่งมาก การเปลี�ยนแปลงของปจัจยัดงักลา่วจะสง่ผลต่อกระทบอยา่งมาก 

D เป็นระดบัที�อยูใ่นสภาวะผดินัดชําระหนี� โดยผูอ้อกตราสารหนี�ไมส่ามารถชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นได้ตามกาํหนด 

หมายเหตุ  อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื�องหมาย (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพื�อจาํแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั 

 เครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนี�ระยะกลางและยาวมีอายตุั �งแต่ 1 ปีขึ�นไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื!อถือ Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือข ั �นสงูสุดของอนัดบัความน่าเชื�อถอืภายในประเทศไทยโดยอนัดบัความน่าเชื�อถอืนี�มคีวามเสี�ยง “น้อย 

 ที�สุด" เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารการเงนิ 

 ที�ออกหรอืคํ�าประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) ระดบัความน่าเชื�อถอืข ั �นสงูมากเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทยโดยระดบัความน่าเชื�อถือ 

 ของตราสารทางเงนิข ั �นนี�ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารหนี�อ ื�นที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืข ั �นสูงสุดของประเทศ 

 ไทยเพยีงเลก็น้อย 

A(tha) ระดบัความน่าเชื�อถอืข ั �นสูงเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย อยา่งไรกด็กีารเปลี�ยนแปลงของ 

 สถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิอาจมผีลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี�ไดต้รงตามกําหนดของตราสารทางการ 

 เงนิเเหล่านี�มากกวา่ตราสารอื�นที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในประเภทที�สูงกว่า 

BBB(tha) ระดบัความน่าเชื�อถอืข ั �นปานกลางเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื�นในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีมคีวามเป็นไปไดม้ากว่า 

 การเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิอาจมผีลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี�ไดต้รงตามกําหนด 

 ของตราสารทางการเงนิเหล่านี�มากกวา่ตราสารอื�นที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในประเภทที�สงูกวา่ 

BB(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือคอ่นข้างตํ�าเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื�นในประเทศไทย การชําระหนี�ตามเง ื�อนไขของตราสาร 
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 หนี�ภายในประเทศนั �น ๆ มคีวามไมแ่น่นอนในระดบัหนึ�งและความสามารถในการชําระหนี�คนืตามกาํหนดเวลาจะมคีวามไม่ 

 แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B(tha) ระดบัความน่าเชื�อถอืข ั �นตํ�าอย่างมนีัยสาํคญัเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหนี�อื�นๆ ในประเทศไทย การปฏบิตัติาม 

 เง ื�อนไขของตราสารหนี�และขอ้ผกูพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปจัจุบนั แต่ความมั �นคงยงัจํากดัอยู่ในระดบัหนึ�งเทา่นั �น 

 และความสามารถในการชําระหนี�ตามกําหนดอย่างตอ่เนื�องนั �นไม่แน่นอนขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและ 

 สภาพทางเศรษฐกจิ 

สญัลกัษณ์และคาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนี�ระยะสั �นมีอายุตํ!ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื!อถือ TRIS Rating 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางดา้นการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัดมีาก มสีภาพคล่องที�ดมีากและนักลงทุนจะ 

 ไดร้บัความคุม้ครองจากการผดินัดชําระหนี�ที�ดกีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื�น ผูอ้อกตราสารที�ไดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงั 

 กล่าวซึ�งมเีครื�องหมาย "+" ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดชําระหนี�ที�สงูยิ�งขึ�น 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะท ั �งทางด้านการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะ 

 สั �นในระดบัที�น่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระหนี�ระยะสั �นในระดบัที�ยอมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระหนี�ระยะสั �นที�ค่อนขา้งอ่อนแอ 

สญัลกัษณ์และคาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนี�ระยะสั �นมีอายุตํ!ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื!อถือ FitchRatings 

F1(tha) ระดบัความสามารถขั �นสูงสุดในการชําระหนี�ตามเง ื�อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรือ 

 ตราสารอื�น ๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเชื�อถอืภายในประเทศซึ�งกําหนดโดยฟิทช ์โดยอนัดบัความน่าเชื�อถอืนี� 

 จะยอมใหส้าํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�มคีวามเสี�ยง "น้อยที�สุด" เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื�นในประเทศเดยีวกนั 

 และโดยปกตแิลว้จะกาํหนดใหต้ราสารทางเงนิที�ออกหรอืคํ�าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที�มรีะดบัความน่าเชื�อถอืสงูเป็นพเิศษ 

 จะมสีญัลกัษณ์ "+" แสดงไวเ้พิ�มเตมิจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�กําหนด 

F2(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิตามกําหนดเวลาในระดบัที�น่าพอใจเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก 

 ตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศเดยีวกนั อย่างไรกด็ ีระดบัของความน่าเชื�อถอืดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเทา่กบักรณีที�ไดร้บั 

 การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สงูกวา่ 

F3(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขของตราสารทางการเงนิตามกาํหนดเวลาในระดบัปานกลางเมื�อเปรยีบเทยีบ 

 กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศเดยีวกนั อยา่งไรกด็ ี ระดบัของความน่าเชื�อถอืดงักล่าวยงัไมแ่น่นอนมากขึ�นไป 

 ตามความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะส ั �นมากกว่าตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัท ี�สูงกว่า 

B(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขของตราสารทางการเงนิตามกาํหนดเวลาที�ไมแ่น่นอนเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู ้

 ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี�ดงักล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี�ยนแปลง 

 ทางเศรษฐกจิและการเงนิในทางลบระยะส ั �น 

C(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเง ื�อนไขของตราสารทางการเงนิตามกาํหนดเวลาที�ไมแ่น่นอนสงูเมื�อเปรยีบเทยีบกบั 

 ผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อ 

 การดาํเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเทา่นั �น 

D(tha) การผดินัดชําระหนี�ที�เกดิขึ�นแลว้หรอืกําลงัจะเกดิขึ�น 

หมายเหตุ เครื�องบง่ชี�พเิศษสําหรบัประเทศไทย "tha" จะถูกระบไุวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืทุกอนัดบั เพื�อแยกความแตกต่างออกจาก 
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การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระดบัสากล เครื�องหมาย "+" หรอื "-" อาจจะถูกระบไุวเ้พิ�มเตมิต่อจากอนัดบัความน่าเชื�อถือสาํหรบัประเทศ 

หนึ�ง ๆ เพื�อแสดงสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื�อถอืขั �นหลกัทั �งนี� จะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว 

สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในอนัดบั "AAA(tha)" หรอือนัดบัที�ตํ�ากว่า "CCC(tha)" สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในระยะยาว และจะไมม่ ี

การระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวสาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในระยสั �น นอกเหนือจาก "F1(tha)" 

Non-Rated คอืตราสารที�ไม่มกีารจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 
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กองทนุเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 

รายละเอยีดและอันดับความน่าเชื�อถือของตราสาร 

ณ วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2557 

 
ประเภท
หลักทรัพย์ 

ชื�อผู้ออก ชื�อหลักทรัพย์ 
ผู้ รับรอง / 
อาวัล / 

 คํ %าประกัน 

วันครบ 
กําหนด 

 อันดับ 
ความ 

น่าเชื�อถือ 

 มูลค่าหน้าตัSว 
(บาท) 

 มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 
(บาท) *1 

 มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 
(บาท) 

1 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
    

 
 

 506,336.44  

2 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
    

 
 

 101,120.26  

3 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบี 
    

 
 

 69,352.46  

4 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
    

 
 

 408.53  

5 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
    

 
 

 151.60  

6 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
    

 
 

 58.98  

7 เงินฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 
 

29 ม.ค. 58 
 

 20,000,000.00  20,000,000.00  20,055,205.48  

8 เงินฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 
 

21 ม.ค. 58 
 

 30,000,000.00  30,000,000.00  30,104,178.08  

9 เงินฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 
 

27 ก.พ. 58 
 

 15,000,000.00  15,000,000.00  15,002,589.04  

10 เงินฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 
 

11 ก.พ. 58 
 

 28,000,000.00  28,000,000.00  28,044,876.71  

11 เงินฝากประจํา บมจ. ธนาคารกรุงไทย KTB F/D 
 

8 เม.ย. 57 
 

 20,000,000.00  20,000,000.00  20,046,027.40  

12 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT157A 
 

16 ก.ค. 58 
 

 25,000,000.00  25,354,802.34  25,454,254.39  

13 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14311A 
 

11 มี.ค. 57 
 

 9,000,000.00   8,994,627.87   8,994,627.87  

14 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14410A 
 

10 เม.ย. 57 
 

 12,000,000.00  11,971,310.36  11,971,310.36  

15 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14410C 
 

10 เม.ย. 57 
 

 1,000,000.00   997,573.03   997,573.03  
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กองทนุเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื�อถือของตราสาร (ต่อ) 

ณ วนัที� 28 กุมภาพันธ์ 2557 

 
ประเภท
หลักทรัพย์ 

ชื�อผู้ออก ชื�อหลักทรัพย์ 
ผู้ รับรอง / 
อาวัล / 

คํ %าประกัน 

วันครบ 
กําหนด 

 อันดับ 
ความ 

น่าเชื�อถือ 

 มูลค่าหน้าตัSว 
(บาท) 

 มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 
(บาท) *1 

 มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 
(บาท) 

16 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14417A 
 

17 เม.ย. 57 
 

 5,000,000.00   4,985,854.75   4,985,854.75  

17 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14424A 
 

24 เม.ย. 57 
 

 18,000,000.00   17,941,736.06   17,941,736.06  

18 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14424B 
 

24 เม.ย. 57 
 

 8,000,000.00   7,974,082.87   7,974,082.87  

19 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14515A 
 

15 พ.ค. 57 
 

 6,000,000.00   5,972,632.67   5,972,632.67  

20 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14522A 
 

22 พ.ค. 57 
 

 10,000,000.00   9,950,462.33   9,950,462.33  

21 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14529A 
 

29 พ.ค. 57 
 

 4,000,000.00   3,978,463.98   3,978,463.98  

22 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14612A 
 

12 มิ.ย. 57 
 

 3,000,000.00   2,981,323.03   2,981,323.03  

23 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14619A 
 

19 มิ.ย. 57 
 

 11,000,000.00   10,927,548.85   10,927,548.85  

24 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14626A 
 

26 มิ.ย. 57 
 

 14,000,000.00   13,901,077.65   13,901,077.65  

25 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14703A 
 

3 ก.ค. 57 
 

122,000,000.00  121,084,616.99  121,084,616.99  

26 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14710A 
 

10 ก.ค. 57 
 

 18,000,000.00   17,857,284.62   17,857,284.62  

27 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14731A 
 

31 ก.ค. 57 
 

 11,000,000.00   10,898,730.70   10,898,730.70  

28 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14814A 
 

14 ส.ค. 57 
 

 8,000,000.00   7,920,035.85   7,920,035.85  
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กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 

รายละเอยีดและอันดับความน่าเชื�อถือของตราสาร (ต่อ) 

ณ วนัที� 28 กุมภาพันธ์ 2557 

 
ประเภท
หลักทรัพย์ 

ชื�อผู้ออก ชื�อหลักทรัพย์ 
ผู้ รับรอง / 
อาวัล / 

คํ %าประกัน 

วันครบ 
กําหนด 

 อันดับ 
ความ 

น่าเชื�อถือ 

 มูลค่าหน้าตัSว 
(บาท) 

 มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 
(บาท) *1 

 มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 
(บาท) 

29 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14821A 
 

21 ส.ค. 57 
 

11,000,000.00  10,885,971.68  10,885,971.68  

30 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB14O30A 
 

30 ต.ค. 57 
 

 6,000,000.00   5,912,613.20   5,912,613.20  

31 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย LB145B 
 

12 พ.ค. 57 
 

40,000,000.00  40,238,213.60  40,514,377.98  

32 หุ้นกู้  บจ. โตโยต้า ลีสซิ*ง TLT14303A 
 

3 มี.ค. 57  AAA 40,000,000.00  39,993,863.96  39,993,863.96  

33 หุ้นกู้  บจ. โตโยต้า ลีสซิ*ง TLT14317A 
 

17 มี.ค. 57  AAA 40,000,000.00  39,950,964.30  39,950,964.30  

34 หุ้นกู้  บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN164A 
 

29 เม.ย. 59  A+  5,000,000.00   5,064,519.80   5,131,074.59  

35 หุ้นกู้  บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ LH153A 
 

30 มี.ค. 58  F2(tha) 15,000,000.00  15,142,804.64  15,392,043.00  

36 หุ้นกู้  บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ LH163A 
 

31 มี.ค. 59  F2(tha) 11,000,000.00  11,062,839.37  11,229,454.71  

37 หุ้นกู้  บมจ. โกลว์ พลงังาน GLOW156A 
 

5 มิ.ย. 58  A 20,000,000.00  20,690,802.63  20,966,002.63  

38 หุ้นกู้  บมจ. ไออาร์พีซี IRPC158B 
 

24 ส.ค. 58  F2(tha) 26,000,000.00  26,419,709.60  26,435,202.75  

39 หุ้นกู้  บมจ. ทางดว่นกรุงเทพ BECL183A 
 

6 มี.ค. 61  A  9,000,000.00   9,052,702.56   9,047,734.07  

40 หุ้นกู้  บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน KK16DA 
 

7 ธ.ค. 59  F2(tha) 10,000,000.00  10,408,530.72  10,525,900.58  

41 หุ้นกู้  บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน KK165A 
 

28 พ.ค. 59  F2(tha)  8,000,000.00   8,035,468.35   8,108,441.50  

42 หุ้นกู้  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  BAY152B 
 

24 ก.พ. 58  F1+(tha)  3,500,000.00   3,532,305.39   3,534,127.31  
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กองทนุเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื�อถือของตราสาร (ต่อ) 

ณ วนัที�  28 กุมภาพนัธ์ 2557 

 ประเภทหลักทรัพย์ ชื�อผู้ออก ชื�อหลักทรัพย์ 
ผู้ รับรอง / 
อาวัล / 

คํ %าประกัน 

วันครบ 
กําหนด 

 อันดับ 
ความ 

น่าเชื�อถือ 

 มูลค่าหน้าตัSว 
(บาท) 

 มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 
(บาท) *1 

 มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 
(บาท) 

44 หุ้นกู้ธนาคารตา่งประเทศ HANA BANK HANA152A 
 

17 ก.พ. 58  A1 25,000,000.00   25,266,500.25  25,303,096.25  

45 หุ้นกู้ธนาคารตา่งประเทศ INDUSTRIAL BANK OF KOREA IBK15NA 
 

1 พ.ย. 58  F1+ 30,000,000.00   29,931,929.92  30,220,916.22  

46 หุ้นกู้ธนาคารตา่งประเทศ The Export-Import Bank of Korea KEXIM183A  11 มี.ค. 61  F1+ 12,000,000.00   12,063,626.84  12,051,100.81  

 
รวมเงินลงทนุ (ราคาทนุ 718,896,827.01  บาท)      720,662,362.71  723,274,515.18 

          

 หมายเหต ุ *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที*ไม่รวมดอกเบี .ยค้างรับ        
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ค่าใช้จ่ายที$เรียกเกบ็จากกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน แรกของรอบปีบญัชี 2556/2557 ตั .งแต่วนัที� 1 กนัยายน 2556 สิ .นสดุวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2557 

เปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีบญัชี 2555/2556 ตั .งแตว่นัที� 1 กนัยายน 2555 สิ .นสดุวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2556 

 

  
ตั .งแตว่นัที� 

 1  ก.ย.  2556 
 ตั .งแตว่นัที� 

 1  ก.ย.  2555 
 ตั .งแตว่นัที� 

 1  ก.ย.  2556 
 ตั .งแตว่นัที� 

 1  ก.ย.  2555 

ค่าใช้จา่ยที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม 
 ถึงวนัที�  

28 ก.พ. 2557 
 ถึงวนัที� 

 28 ก.พ. 2556 
 ถึงวนัที� 

 28 ก.พ. 2557 
 ถึงวนัที� 

 28 ก.พ. 2556 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน จํานวนเงิน ร้อยละของ ร้อยละของ 

 หน่วย : พนับาท หน่วย : พนับาท 
มลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิ2 
มลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิ3 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 1,593.56 2,197.04 0.3250 0.3244 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 78.70 108.50 0.0160 0.0160 

ค่านายทะเบยีน (Registrar fee) 183.87 253.50 0.0375 0.0374 

ค่าที�ปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee)  ไม่มี  ไม่มี ไม่มี ไมมี่ 

ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ 0.41 0.18 0.0001 0.0000 

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด1 1,856.54 2,559.22 0.3786 0.3778 

หมายเหตุ 

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื .อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที�เกิดขึ .นจากการซื .อขายหลกัทรัพย ์
2. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี�ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที� 1 กันยายน 2556 ถึงวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2557  
 เท่ากบั 494,388,878.79 บาท 
3. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี�ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที� 1 กันยายน 2555 ถึงวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2556  
 เท่ากบั 682,783,793.55 บาท 
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รายงานรายชื$อบุคคลที$เกี$ยวข้องที$มีการทาํธุรกรรมกบักองทนุเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปีบญัชี 2556/2557 (ตั .งแตว่นัที� 1 กนัยายน 2556 - 28 กุมภาพนัธ์ 2557) 

ลําดบั รายชื�อบคุคลที�เกี�ยวข้อง 

1 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบคุคลที�เกี�ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที�บริษัทจดัการโดยตรง 

หรือที� website ของ บลจ. ที� http://www.tmbam.com/v5/th/about-us-corporate-governance-type3.php หรือที� website ของ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� http://www.sec.or.th/th/pages/information/pagelink-statistic/link_mutual_funds.aspx 
 

รายงานการเปิดเผยข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน  ณ วนัที� 28 กุมภาพันธ์ 2557 
 ไม่มี 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื$องจากการที$กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ ใช้บริการบุคคลอื$นๆ (Soft Commission) 

 บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

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

2 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

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

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

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

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

7 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

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

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

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

11 ธนาคาร ยโูอบ ี จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
12 
 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
 จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ 
 

เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
 

 

 


