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รายงานประจําป 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 : TTPF2 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน 
 กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 
 

             บริษัทขอนําสงรายงานประจําป ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของกองทุนเปดไทยทวีทุน 2 
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนใหทานผูถือหนวยลงทุนไดทราบ 
 
               บริษัทขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ไดใหความเชื่อถือและไววางใจใหบริษัทบริหารเงินทุนของทานเสมอมา  

 
     ขอแสดงความนับถือ 
   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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รายงานประจําป 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 : TTPF2 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 

 กองทนุรวม 

วันจด
ทะเบียน/ 

วัน
เปล่ียนแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ตอหนวย 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 29 ธันวาคม 2560) 
% ตามชวงเวลา % ตอป 

Year to 
Date 

ยอนหลัง
3 เดือน 

ยอนหลัง
6 เดือน 

ยอนหลัง
1 ป 

ยอนหลัง 
3 ป 

ยอนหลัง 
5 ป 

ยอนหลัง
10 ป 

ต้ังแตวัน
จดทะเบียน
กองทุน 

TTPF2 24 ก.ย. 2553 488.3076 7.81% -6.42% -8.72% 7.81% 3.16% 5.65% N/A 4.71%
Benchmark - - 10.19% 2.77% 7.11% 10.19% 4.79% 4.54% N/A 6.43%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

- - 18.98% 6.64% 5.86% 18.98% 21.47% 21.82% N/A 19.81% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

- - 3.27% 4.01% 3.50% 3.27% 6.07% 7.31% N/A 7.86% 

Information Ratio1 - - -0.03 -5.35 -5.44 -0.03 0.02 0.15 N/A 0.00
หมายเหตุ : Benchmark = คํานวณจากรอยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพยฯ, รอยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond 
Index และรอยละ 25 ของอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB 
ความผันผวนคํานวณเปน % ตอป และ Information Ratio คํานวณเปนอัตราตอป ทุกชวงเวลา 
1Information Ratio : แสดงความสามารถของผูจัดการกองทุนในการสรางผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง 

                          

การแสดงผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมดวยวิธีการตามปปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด และคาความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ป 
% ตอป 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

TTPF2* N/A N/A N/A 5.84% -7.63% 8.56% -18.80% 47.17% -12.51% 16.35%

Benchmark* N/A N/A N/A 4.06% 2.20% 18.53% -1.84% 10.46% -5.53% 10.51%

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A 23.45% 8.94% 15.70% 24.26% 20.16% 24.34% 20.79%

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A 7.63% 11.27% 6.33% 10.71% 6.45% 6.94% 7.16% 

หมายเหตุ : * ผลการดําเนินงานป 2553 เปน % ตามชวงเวลา 
Benchmark = คํานวณจากรอยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพยฯ, รอยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond 

Index และรอยละ 25 ของอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB 
ความผันผวนคํานวณเปน % ตอป และ Information Ratio คํานวณเปนอัตราตอป ทุกชวงเวลา 

    
- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนนิงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
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รายงานประจําป 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 : TTPF2 

แบบแสดงคาใชจายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ของรอบปบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * 
(fund's direct expenses) 

 จํานวนเงนิ 
หนวย : พันบาท  

 รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

คาธรรมเนียมการจัดการ                  1,118.76  0.13 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน                     116.83  0.01 

คาสอบบัญชี                     378.72  0.04 

คาที่ปรึกษากองทุน                15,451.20  1.78 

คาเบี้ยประชุม                     150.00  0.02 

คาใชจายอื่น ๆ                       12.48  0.00 

รวมคาใชจายทั้งหมด             17,227.99  1.98 
*เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
**คาธรรมเนียมและคาใชจายที่แตละรายการมีมูลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
***ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย 

 
บริษัทนายหนาที่ไดรับคานายหนาสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 
ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

อันดับ ช่ือ 
 คานายหนา 

(บาท)  
 อัตราสวน 
คานายหนา  

- - - - 
 

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 

ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
PTR = 0.00 เทา 
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รายงานประจําป 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 : TTPF2 

รายงานสถานะการลงทุนการกูยืมเงินและการกอภาระผกูพัน 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 

มูลคา ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 
รายละเอียดการลงทุน TTPF2 มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ   851,940,693.12 100.55 
 หุนสามัญ  
             หมวดธุรกิจการเงิน  534,938,023.66 63.14 
             หมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง  241,250,000.00 28.47 
 เงินฝากธนาคาร  
             อันดับความนาเช่ือถือ :  AAA  75,752,669.46 8.94 
 อ่ืนๆ   -4,661,380.06 -0.55 
 ประเภทรายการคางจายหรือหนี้สินอื่นๆ                            -4,661,380.06    -0.55 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิ 847,279,313.06 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงนิลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ 

กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 
มูลคา ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 

กลุมของตราสาร   มูลคาตามราคาตลาด      %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย  75,752,669.46 8.94 
     หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผูออกที่มีบริษัทที่ไดรับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผูออกที่มีบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระดับที่ตํ่ากวา  0.00 0.00 
   investment grade หรือไมมี rating เปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดสวนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) 100.00% NAV 
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รายงานประจําป 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 : TTPF2 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 

มูลคา ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 
 ประเภท ผูออก   อันดับความ มูลคาตาม 
 นาเช่ือถือ ราคาตลาด 
 หุนสามัญ บจก. ทิพยประกันชีวิต        534,938,023.66 
 หุนสามัญ บมจ. ไรมอน แลนด        240,000,000.00 
 หุนสามัญ บมจ. ไรมอน แลนด       1,250,000.00 
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)     AAA                1,815.75  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)     AAA                75,750,853.71  
  

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 

มูลคา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 
- ไมมี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6

 

รายงานประจําป 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 : TTPF2 

สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองคกรและตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต 

1 ป ขึ้นไป จํานวน 8 อันดับ โดยเร่ิมจาก AAA ซึ่งเปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับตํ่าสุดซึ่งแตละสัญลักษณมี
ความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองคกรหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงตํ่าที่สุด ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงิน

ตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 
AA  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงตํ่ามาก ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง

มาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูใน
ระดับ AAA 

A  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับตํ่า ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑ
สูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูใน
ระดับสูงกวา 

BBB  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตน
ในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมี
ความสามารถในการชําระหน้ีออนแอลงเม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับสูง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนใน
เกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆซ่ึงอาจสงผลใหความสามารถในการชําระหน้ีอยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ 

B  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับสูงมาก ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนใน
เกณฑตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

C องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผูออกตราสารหน้ีไมมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย
และคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื่อนไขท่ีเอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ อยาง
มากจึงจะมีความสามารถในการชําระหน้ีได 

D  องคกรหรือตราสารหนี้อยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนไดตาม
กําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทายเพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะส้ัน ทริสเรทต้ิงจะเนนการวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เปนสําคัญโดยมิไดคํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหน้ี (Recovery After 
Default) แตอยางใด โดยตราสารหน้ีระยะส้ันมีอายุตํ่ากวา 1 ป สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะส้ันจําแนกเปน 
5 ระดับ ดังนี้ 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุน

จะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซ่ึงมีเคร่ืองหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหน้ีที่สูงย่ิงขึ้น 



 

 7

 

รายงานประจําป 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 : TTPF2 

T2  ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะ
ส้ันในระดับที่นาพอใจ 

T3  ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ันในระดับที่ยอมรับได 
T4  ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ันที่คอนขางออนแอ 
D เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทต้ิงเปนอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะทอนความสามารถในการ
ชําระหน้ีของผูออกตราสารหน้ีโดยไมรวมความเส่ียงจากการแปลงคาเงินสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใชเคร่ืองหมาย “(sf)” ตอทายสัญลักษณอันดับเครดิตตราสารหน้ีเพื่อระบุวาตราสารหนี้ที่มี
เคร่ืองหมายดังกลาวเปนตราสารที่มีโครงสรางซับซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยที่ความหมายของสัญลักษณอันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามขางตน 
 ทริสเรทต้ิงยังกําหนด “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะทอนความเปนไปไดของการเปล่ียนแปลงอันดับ
เครดิตของผูออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิงจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปล่ียนแปลงของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอนาคตของผูออกตราสารหน้ีที่อาจกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ี สวน
แนวโนมอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยสวนใหญจะเทากับแนวโนมอันดับเครดิตขององคกรผูออกตราสารนั้นๆ หรือองคกรซ่ึง
รับภาระผูกพันในการชําระหน้ีของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโนมอันดับเครดิตแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไมเปล่ียนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไมเปล่ียนแปลง 

ทริสเรทต้ิงอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเปนขั้นตอนหน่ึงของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทต้ิงประกาศ
ผลตอสาธารณะไปแลวในกรณีเม่ือเกิดเหตุการณสําคัญซึ่งทริสเรทต้ิงพิจารณาแลวเห็นวาอาจสงผลกระทบตอธุรกิจหรือการเงิน
ขององคกรที่ทริสเรทต้ิงจัดอันดับ แตขอมูลดังกลาวยังไมชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไมได เชน การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม 
การเปล่ียนแปลงโครงสรางเงินทุน หรือแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยังไมมีการเปล่ียนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแตอยางใด ทั้งนี้ เพื่อ
เตือนใหนักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององคกรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบดวย เหตุผล (Rationale) 
ที่แจงเหตุในการออกประกาศเตือนพรอมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไวพรอมกับอันดับเครดิตปจจุบัน โดยงด
การระบุ “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เปนการบอกทิศทางการเปล่ียนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) 
Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไมชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศไทยซ่ึงกําหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความนาเช่ือถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเส่ียง “นอยที่สุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร
หรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดย
รัฐบาล 
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AA (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
นาเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีมีความ
เปนไปไดมากกวาการเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการ
ชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือคอนขางตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืน
ตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นตํ่าอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความม่ันคงยังจํากัดอยูใน
ระดับหนึ่งเทานั้น และความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเนื่องเทานั้น และความสามารถในการชําระ
หนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้น ไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอื้อตอการดําเนินธุรกิจและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

  D (tha) อันดับความนาเช่ือถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ีใน
ปจจุบัน        

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะส้ัน สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผู

ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเช่ือถือนี้จะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือ
ที่มีความเส่ียง “นอยที่สุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนด
ใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมี
สัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติมจากอันดับความนาเช่ือถือที่กําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจเม่ือg
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมอาจ
เทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สูงกวา 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหน้ี
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกวาตราสารที่ไดรับการจัด
อันดับที่สูงกวา 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหน้ีดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะส้ัน  
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C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับ
สภาวะท่ีเอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหน้ีที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น    
 
 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาว ในระยะส้ัน สําหรับประเทศไทย 
      เคร่ืองบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกตางออกจาก
การจัดอันดับความนาเช่ือถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไมมีการระบุสัญลักษณ 
ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากวา “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาวและจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะ
ส้ัน นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือจะถูกใชเพื่อแจงใหนัก
ลงทุนทราบวามีความเปนไปไดที่จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความนาเช่ือถือและแจงแนวโนมทิศทางของการเปล่ียนแปลงดังกลาว 
สัญญาณดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหสูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงชี้
แนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือถือใหตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับความนาเช่ือถืออาจจะไดรับการปรับขึ้น
ปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือมักจะถูกระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาส้ันๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเปนทรัพยสินของ 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2  

 
สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ปดที่ 1,753.71 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 210.77 จุด หรือ 13.66% เม่ือเทียบ
กับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยมีจุดสูงสุดของปในเดือนธันวาคม 2560 ที่ระดับ 1,763.36 จุด และมีจุดตํ่าสุดของปในเดือนมีนาคม 
2560 ที่ระดับ 1,528.78 จุด มีมูลคาการซื้อขายเฉล่ีย 47,718.36 ลานบาท นักลงทุนตางชาติมียอดขายสุทธิ 22,811.78 ลานบาท 
นักลงทุนสถาบันมียอดซื้อสุทธิ 107,179.87 ลานบาท นักลงทุนรายยอยมียอดขายสุทธิ 99,856.38 ลานบาท และบัญชีหลักทรัพย
มียอดซื้อสุทธิ 15,488.29 ลานบาท กลุมอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือกลุมกระดาษและวัสดุการพิมพปรับตัว
เพิ่มขึ้น 47.58% กลุมอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือกลุมบริการเฉพาะกิจปรับตัวลดลง 24.65% สําหรับการ
ปรับตัวของดัชนีกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก กลุมปโตรฯ เพิ่มขึ้น 42.67% กลุมขนสงและโลจิสติกสเพิ่มขึ้น 37.24% กลุมการ
ทองเที่ยวและสันทนาการเพิ่มขึ้น 33.70% กลุมยานยนตเพิ่มขึ้น 29.79% และกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น 22.56% 
 
ปจจัยที่มีผลตอตลาดหลักทรัพยในป 2560 ไดแก 

1. การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐ เชน โครงการลงทุน
ภาครัฐที่เร่ิมมีความชัดเจนมากขึ้น ประกอบกับรายไดจากภาคบริการ โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มี
การฟนตัวอยางมีนัยสําคัญ 

2. การปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามันในตลาดโลกจากความพยายามควบคุมปริมาณการผลิตของกลุมประเทศผูสงออกน้ํามัน
ขนาดใหญ (OPEC) และราคาสินคาโภคภณัฑตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 

3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3 คร้ังในป 2560 สงผลใหอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู
ในชวง 1.25 – 1.50%  

4. การดําเนินมาตรการผอนคลายทางการเงินของธนาคารกลางประเทศตางๆ ทั่วโลก เพื่อกระตุนใหเศรษฐกิจฟนตัว เชน 
การทํา QE ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญ่ีปุน (BoJ) เปนตน 

5. คาเงินดอลลารสหรัฐฯ แข็งคาขึ้นเม่ือเทียบกับเงินยูโรและเงินของประเทศตลาดเกิดใหม ในขณะท่ีคาเงินบาทแข็งคาเม่ือ
เทียบกับดอลลารสหรัฐฯ 

6. ปจจัยการเมืองในตางประเทศ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองของประเทศเศรษฐกิจสําคัญ ซึ่งจะสงผลกระทบตอนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน โดยเฉพาะนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปของสหรัฐ การออกจากสหภาพ
ยุโรป (อียู) ของอังกฤษ และการเลือกต้ังทั้งในฝร่ังเศสและเยอรมัน 

 
คาดการณแนวโนมตลาดหลักทรัพยในป 2561 

1. การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย จากการสงออกและการทองเที่ยวที่ดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลก อุปสงคในประเทศท่ีเพิ่มขึ้น การ
บริโภคและการลงทุนที่ขยายตัวตอเนื่อง รวมถึงความชัดเจนในการลงทุนภาครัฐ และการเลือกต้ังในเดือนพฤศจิกายน ซึ่ง
จะชวยดึงความเช่ือม่ันในการลงทุนกลับมามากขึ้น 
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2. ธนาคารกลางท่ัวโลกเร่ิมลดการอัดฉีดสภาพคลองและหันมาใชนโยบายการเงินที่เขมงวดขึ้น ทั้งธนาคารกลางยุโรปที่
ประกาศลดอัตราการเขาซื้อสินทรัพย ธนาคารกลางสหรัฐฯที่ลดขนาดงบดุลลง และธนาคารกลางญี่ปุนที่ลดการซ้ือ
สินทรัพยอยางตอเนื่อง 

3. ความเส่ียงทางการเมืองในยุโรปที่จะกลับมาอีกคร้ัง จากการเลือกต้ังอิตาลีในไตรมาส 1 ซึ่งพรรคท่ีมีนโยบายตอตาน
สหภาพยุโรปมีแนวโนมจะไดรับชัยชนะไป 

4. Fed มีแนวโนมขึ้นดอกเบ้ียอยางคอยเปนคอยไป โดยคาดวา Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 คร้ังในป 2561 นอกจากนี้ยังตอง
ติดตามความไมแนนอนทางการเมืองในการเลือกต้ังกลางเทอมของสหรัฐฯ ซึ่งอาจสงผลตอนโยบายปฎิรูปภาษี และ
นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมปได 

5. แนวโนมการปรับขึ้นราคานํ้ามันในตลาดโลกจากความพยายามควบคุมปริมาณการผลิตของกลุมประเทศผูสงออกน้ํามัน
ขนาดใหญ (OPEC) แตยังตองติดตามความไมสงบทางการเมืองในแถบตะวันออกกลางท่ีรุนแรงขึ้น และจํานวนแทนขุด
เจาะนํ้ามันดิบในสหรัฐฯ ที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้น 

6. ติดตามความขัดแยงระหวางสหรัฐฯและเกาหลีเหนือ ซึ่งเปนปจจัยที่สามารถสรางความตึงเครียดในภูมิภาคได 
 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเม่ือเทียบกับรอบปบัญชีกอนหนา 
 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 กองทุนมีการลงทุนในตราสารทุนในสัดสวน 91.61% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเม่ือ
เทียบกับสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน โดยลงทุนในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย และ หุนในธุรกิจประกันชีวิตซึ่งอยูนอกตลาด
หลักทรัพย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 
 
 
 

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 2560: 793.85 ลานบาท

   2559: 738.69 ลานบาท) 851,895,068      789,738,270      

เงินฝากธนาคาร 6 74,082                 395,352              

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 49,540                 90,413                 

รวมสินทรัพย 852,018,690      790,224,035      

หน้ีสิน

คาใชจายคางจาย 10 4,839,765           4,377,971           

รวมหน้ีสิน 4,839,765           4,377,971           

สินทรัพยสุทธิ 847,178,925      785,846,064      

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนจดทะเบียน

   หนวยลงทุน 8,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 8,000,000,000   8,000,000,000   

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

   หนวยลงทุน 1,735,134 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 1,735,134,316   1,735,134,316   

บัญชีปรับสมดุล (1,357,034,316)  (1,357,034,316)  

กําไรสะสม 7 469,078,925      407,746,064      

สินทรัพยสุทธิ 847,178,925      785,846,064      

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 488.2497 452.9021

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด (หนวย) 1,735,134.3159 1,735,134.3159

กองทุนเปดไทยทวีทุน 2

งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

รายไดจากการลงทุน

รายไดเงินปนผล 71,017,350         13,750,000         

รายไดดอกเบ้ีย 548,720              107,427              

รายไดอ่ืน -                            14,683,302         

รวมรายได 71,566,070         28,540,729         

คาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ 8, 10 1,118,757           945,793              

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 8 116,828              98,520                 

คาใชจายในการดําเนินโครงการ 8 162,490              12,037                 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ

   คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน 9, 10 15,451,195         14,395,306         

   คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 378,718              378,000              

รวมคาใชจาย 17,227,988         15,829,656         

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 54,338,082         12,711,073         

รายการกําไรท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน

รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 6,994,779           97,995,599         

รวมรายการกําไรท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6,994,779           97,995,599         

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 61,332,861         110,706,672      

กองทุนเปดไทยทวีทุน 2

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนวย: บาท)

2560 2559

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 54,338,082         12,711,073         

รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6,994,779           97,995,599         

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 61,332,861         110,706,672      

การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 61,332,861         110,706,672      

สินทรัพยสุทธิตนป 785,846,064      675,139,392      

สินทรัพยสุทธิปลายป 847,178,925      785,846,064      

กองทุนเปดไทยทวีทุน 2

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนวย: บาท)

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 61,332,861         110,706,672      

ปรับกระทบรายการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

   ใหเปนเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

   การซ้ือเงินลงทุน (69,579,584)       -                            

   การขายเงินลงทุน 70,000,000         -                            

   การซ้ือขายเงินลงทุนสุทธิ 420,416              -                            

   เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน (55,162,019)       (13,063,377)       

   ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียลดลง (เพิ่มข้ึน) 40,873                 (40,690)               

   คาใชจายคางจายเพิ่มข้ึน 461,794              251,924              

   สวนต่ํากวามูลคาเงินลงทุนตัดจาย (420,416)             -                            

   รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (6,994,779)          (97,995,599)       

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (321,270)             (141,070)             

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (321,270)             (141,070)             

เงินฝากธนาคารตนป 395,352              536,422              

เงินฝากธนาคารปลายป (หมายเหตุ 6) 74,082                 395,352              

-                            

กองทุนเปดไทยทวีทุน 2

งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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รายงานประจําป 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 : TTPF2 

 
 

ขอมูลเพิ่มเติม 
*การซื้อขายเงินลงทุนคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักดวยมูลคาเงินลงทุนแตละประเภทคงเหลือ ณ วันส้ินป โดยไมรวมเงินฝากธนาคารและ

เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตองเปนรายการซ้ือหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง ดังนั้น การซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
จึงไมตองนํามารวมคํานวณ 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

(หนวย: บาท)

2560 2559 2558 2557 2556 2555

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 452.9021 389.0992 444.7454 355.3083 335.2200 341.6316

รายได (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุน 

     รายได (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 31.3164 7.3257 (6.9175) 3.4114 (0.6239) 3.0685

     รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน -                    -                    38.7667 (257.7815) (1,199.6003) (0.0013)

     รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 4.0312 56.4772 (653.7453) (190.3253) 541.6225 (9.4788)

รายได (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุนท้ังสิ้น 35.3476 63.8029 (621.8961) (444.6954) (658.6017) (6.4116)

การเปลี่ยนแปลงในบัญชีปรับสมดุล -                    -                    566.2499    534.1325        678.6900        -                        

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 488.2497 452.9021 389.0992 444.7454 355.3083 335.2200

อัตราสวนของการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานตอ

   มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) 7.02 15.00 -13.44 27.62 4.35 -1.81

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมท่ีสําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 847,178,925 785,846,064 675,139,392 1,253,607,341 1,649,789,327 1,817,336,910

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%) 1.97 2.15 2.23 2.30 2.13 2.62

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

   ถัวเฉลี่ยระหวางงวด (%) 8.20 3.87 0.28 3.07 1.97 3.48

อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวางงวด

   ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%)* 15.99           -                    29.32 45.09 7.10 7.21

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป 873,199,035 737,971,314 806,869,766 1,643,270,277 1,893,948,408 1,923,980,478

กองทุนเปดไทยทวีทุน 2

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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รายงานประจําป 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 : TTPF2 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

วันครบ อัตรา มูลคา มูลคา

ช่ือหลักทรัพย กําหนด ดอกเบ้ีย จํานวนหุน ราคาทุน ยุติธรรม เงินลงทุน

(%) (หุน) (บาท) (บาท) (%)

หลักทรัพยจดทะเบียน

หุนสามัญ 353,132,602 240,000,000  28.17

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 353,132,602 240,000,000  28.17

บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) 250,000,000 353,132,602 240,000,000   28.17

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1,250,000     0.15

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 1,250,000     0.15

บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) 62,500,000 1,250,000       0.15

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน 353,132,602 241,250,000  28.32      

หลักทรัพยไมจดทะเบียน

หุนสามัญ 365,012,231 534,938,024  62.79

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 214,069,400 365,012,231 534,938,024   62.79

เงินฝากธนาคาร 75,707,044   75,707,044   8.89

    ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เม่ือทวงถาม 0.90 และ 0.98 75,705,228    75,705,228     8.89

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เม่ือทวงถาม 0.10 1,816               1,816               0.00

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยไมจดทะเบียน 440,719,275 610,645,068  71.68      

ยอดรวมเงินลงทุน 793,851,877 851,895,068  100.00     

กองทุนเปดไทยทวีทุน 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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รายงานประจําป 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 : TTPF2 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 
 
 
 
 
 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

วันครบ อัตรา มูลคา มูลคา

ช่ือหลักทรัพย กําหนด ดอกเบ้ีย จํานวนหุน ราคาทุน ยุติธรรม เงินลงทุน

(%) (หุน) (บาท) (บาท) (%)

หลักทรัพยจดทะเบียน

หุนสามัญ 353,132,602 350,000,000  44.32

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 353,132,602 350,000,000  44.32

บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) 250,000,000 353,132,602 350,000,000   44.32

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 13,125,000   1.66

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 13,125,000   1.66

บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) 62,500,000 13,125,000     1.66

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน 353,132,602 363,125,000  45.98      

หลักทรัพยไมจดทะเบียน

หุนสามัญ 365,012,231 406,068,245  51.42

บริษัท ทิพยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) 214,069,400 365,012,231 406,068,245   51.42

เงินฝากธนาคาร 20,545,025   20,545,025   2.60

    ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เม่ือทวงถาม 0.98 20,543,111    20,543,111     2.60

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เม่ือทวงถาม 0.10 1,914               1,914               0.00

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยไมจดทะเบียน 385,557,256 426,613,270  54.02      

ยอดรวมเงินลงทุน 738,689,858 789,738,270  100.00     

กองทุนเปดไทยทวีทุน 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559
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รายงานประจําป 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 : TTPF2 

กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
1. ลักษณะของกองทุนเปดไทยทวีทุน 2 
 กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 (“กองทุนฯ”) เปนกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุนมีกําหนดชวงเวลาการขายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนซึ่งมีนโยบายไมจายเงินปนผล โดยกองทุนฯจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังจากที่กองทุนฯไดลงทุนตามแผนการลงทุนแลว 
(ประมาณ 3 - 4 ป นับแตวันจดทะเบียนเปนกองทุนรวม) และมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปน
ผูจัดการกองทุน (“บริษัทจัดการฯ”) โดยบริษัทจัดการฯจะเปดใหมีการขายคืนหนวยลงทุนเปนคราว ๆ ไป กองทุนฯไดรับอนุมัติจาก 
ก.ล.ต. ใหเปนกองทุนฯเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 ปจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 8,000 ลานบาท และมีอายุโครงการ 10 ป 
ซึ่งกองทุนฯสามารถขยายอายุโครงการไดเมื่อไดรับมติความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด อยางไรก็ตาม ตามหนังสือสัญญาจัดตั้งกองทุนลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ระบุวา กองทุนฯมีอายุโครงการ 
8 ปนับจากวันจดทะเบียนเปนกองทุนรวม และสามารถขยายอายุโครงการตอไปไดอีก 2 ป เมื่อไดรับมติความเห็นชอบในแตละป
จากผูถือหนวยลงทุนโดยผูถือหนวยไดมีมติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ใหขยายอายุโครงการตอไปอีก และส้ินสุดวันที่ 10 กันยายน 
2561 
 กองทุนฯจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เนนระดมเงินทุนจากนักลงทุนสถาบัน ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือเอกชน ที่มี
ความเขาใจในนโยบายการลงทุนที่ซับซอนและเปนการลงทุนระยะยาว โดยกองทุนฯจะนําเงินลงทุนที่ระดมไดไปลงทุนในธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมในการเจริญเติบโตท่ีตองการการสนับสนุนดานการลงทุน รวมถึงธุรกิจ กิจการที่อยูระหวางการปรับ
โครงสรางหนี้ และ/หรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กองทุนฯมีนโยบายการลงทุนโดยไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารแหงทุนซึ่งจะ
กระจายเงินลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ และ/หรือ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพยและทรัพยสินอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามที่ ก.ล.ต. กําหนด 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการและ Thai-1 Company Limited เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญ

ของกองทุนฯซึ่งถือหนวยลงทุนรายละรอยละ 31.6 ของจํานวนหนวยลงทุนที่ออกใหแกผูถือหนวยลงทุนทั้งส้ิน 
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทําขึ้นตาม
หลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการ
ลงทุน 
 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่กองทุนฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก

งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
 ในระหวางปกองทุนฯไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2559)  รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น
เพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและ
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รายงานประจําป 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 : TTPF2 

คําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกองทุนฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต 
 ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุง
หรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ
ปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ฝายบริหารของกองทุนฯเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ  

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
 รายไดเงินปนผลบันทึกเปนรายได ณ วันที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 รายไดดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 
 กําไรขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน 
 สวนลดรับตั๋วเงินจะเฉลี่ยรับรูรายไดตามระยะเวลาของตั๋วเงิน 
 สวนเกินมูลคาหรือสวนลดของตราสารหนี้ตัดจําหนายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหน้ีโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง

และถือเปนสวนหนึ่งของรายไดดอกเบี้ย 
 คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 
4.2 การวัดคาเงินลงทุน 
 เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวย รายจายซื้อเงินลงทุน และคาใชจายโดยตรงทั้งส้ินที่กองทุนฯจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น 
 เงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ในความตองการของตลาดซึ่งเปนเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับแสดงตาม

มูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้งลาสุดของวันที่วัดคาเงินลงทุนสําหรับ ตราสารทุน และใชราคาหรืออัตราผลตอบแทน
ที่ประกาศโดยสมาคมตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดคาเงินลงทุนสําหรับตราสารหนี้ 

 เงินลงทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับแสดงตามราคาที่เปนตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลคายุติธรรม โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามขอกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

 เงินฝากธนาคารใชมูลคาเงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับจนถึงวันที่วัดคาเงินลงทุนในการกําหนดมูลคายุติธรรม ซึ่งไดแยกแสดง
ดอกเบี้ยคางรับไวใน “ลูกหนี้จากดอกเบี้ย” ในงบดุล 

 กําไรหรือขาดทุนจากการวัดคาเงินลงทุนถือเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน 
 ราคาทุนของเงินลงทนุที่จําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
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4.3 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
  บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนไดเสียของกองทุนฯต้ังแตรอยละ 10 

ของสวนไดเสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง มีอํานาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกกองทุนฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือ
ทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกองทุนฯ 

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม
ซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอกองทุนฯ บริษัทจัดการฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการ
ฯที่มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุม                           การดําเนินงานของกองทุนฯ 
ความสัมพันธที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน มีดังนี้ 

รายชื่อบริษัทที่เก่ียวของกัน ลักษณะความสัมพันธ รายละเอียดการทําธุรกรรม 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทจัดการฯ - บริหารจัดการกองทุนฯ 

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอร่ี 
จํากัด 

- ที่ปรึกษาการลงทุน - ปรึกษาการลงทุน 

4.4 บัญชีปรับสมดุล 
 สวนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหนวยลงทุนซึ่งเทากับจํานวนตอหนวยของกําไรสะสมที่ยังไมไดแบงสรร ณ 

วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล” 
4.5 ภาษีเงินได 
 กองทุนฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากกองทุนฯไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคลในประเทศไทย 
4.6 ประมาณการหนี้สิน 
 กองทุนฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว มีความ

เปนไปไดคอนขางแนนอนวากองทุนฯจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และกองทุนฯ
สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทจัดการฯจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 
การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยไมจดทะเบียน 
 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยไมจดทะเบียนซึ่งไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคา

ไดในตลาดซื้อขายคลอง บริษัทจัดการฯตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว โดยใชเทคนิค
และแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดย
คํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปล่ียนแปลงของมูลคาเงินลงทุนในระยะยาว 
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6. เงินฝากธนาคาร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กองทุนฯมีเงินฝากธนาคาร ดังตอไปนี้ 

ธนาคาร เงินตน (บาท) อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) 

 2560 2559 2560 2559 
เงินฝากประเภทออมทรัพย     
 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้ง      
  คอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 74,082 395,352 0.05 0.05 

รวม 74,082 395,352   

7. กําไรสะสม 
 (หนวย: บาท) 

 2560 2559 
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (94,787,197) (107,498,270) 
กําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 451,483,481 451,483,481 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 51,049,780 (46,945,819) 
กําไรสะสมตนป 407,746,064 297,039,392 
บวก:  การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน           ใน

ระหวางป 61,332,861 110,706,672 

กําไรสะสมปลายป 469,078,925 407,746,064 

8. คาใชจาย 
8.1 คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนมีรายละเอียด ดังนี้ 
    คาใชจาย อัตรารอยละตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ 
 คาธรรมเนียมการจัดการ0.12 ในสวนของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ  
      ที่ไมเกิน 2,000 ลานบาท 
     0.07 ในสวนของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ 
      ที่เกิน 2,000 ลานบาท แตไมเกิน 5,000 ลานบาท 
      
     0.0625 ในสวนของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ 
      ที่เกิน 5,000 ลานบาท แตไมเกิน 10,000 ลานบาท 
     0.05 ในสวนของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ 
      ที่เกิน 10,000 ลานบาท 
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกินอัตรารอยละ 0.50 ตอป 
 คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกินอัตรารอยละ 0.10 ตอป 

คาธรรมเนียมการจัดการยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเปนรายไตรมาส บริษัทจัดการฯจะคํานวณ
คาธรรมเนียมดังกลาวทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาสินทรัพยสุทธิ โดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิในแตละวันเปนฐานในการ
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คํานวณคาธรรมเนียม คาธรรมเนียมการจัดการกําหนดสูงสุดไมเกิน 20 ลานบาทตอป หากมูลคาสินทรัพยสุทธิเฉล่ียในปไม
เกิน 50,000 ลานบาท หรือไมเกิน 25 ลานบาทตอป หากมูลคาสินทรัพยสุทธิเฉล่ียในปเกินกวา 50,000 ลานบาท แตไมเกิน 
100,000 ลานบาท 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเปนรายไตรมาส บริษัทจัดการฯจะ
คํานวณคาธรรมเนียมดังกลาวทุกวันโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิในแตละวันเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนกําหนดสูงสุดไมเกิน 320,000 บาทตอเดือน 

 บริษัทจัดการฯในฐานะนายทะเบียนไดยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมนายทะเบียนจากกองทุนฯ 
8.2 คาใชจายในการจัดตั้งกองทุนฯ และเสนอขายหนวยลงทุนจํานวน 1.1 ลานบาท จะเรียกเก็บครั้งเดียวหลังจากที่กองทุนฯจด

ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมแลว และตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉล่ียเทากันทุกวันเปนระยะเวลา 3 ป 
8.3 คาใชจายในการดําเนินโครงการประกอบดวย คาใชจายที่เกิดขึ้นสําหรับโครงการกองทุนเปดไทยทวีทุน 2 โดยตรง เชน คา

ประกาศในหนังสือพิมพ คาแบบพิมพ คาธรรมเนียมธนาคารคาไปรษณียากร ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตาม
กฎหมายและอ่ืน ๆ ตามที่จายจริง คาใชจายดังกลาวจะตัดจายครั้งเดียวในวันที่เกิดคาใชจายนั้น 

9. คาที่ปรึกษาการลงทุน 
 ในระหวางป 2551 กองทุนฯไดทําสัญญาวาจางบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอร่ี จํากัด เปนที่ปรึกษาการลงทุนโดยคิด

คาธรรมเนียมในชวงระยะเวลา 4 ปแรกนับจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้ง กองทุนฯในอัตราคงที่รอยละ 2.0 ตอปของจํานวนเงิน
ผูกพันจองซื้อหนวยลงทุนตามที่ตกลงกันไว (2,530 ลานบาท) หักดวยคาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หลังจากนั้นคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 2.0 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิหรือจํานวนเงินลงทุนสุทธิทั้งหมด 
(Net invested capital) แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ในแตละวันเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม หักดวยคาธรรมเนียม
การจัดการ และคาธรรมเนียมนายทะเบียน โดยจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนรายไตรมาส 

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 ในระหวางป กองทุนฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไข

ทางการคาและเกณฑตามสัญญาระหวางกองทุนฯและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่         

31 ธันวาคม นโยบายการกําหนดราคา 
 2560 2559  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) 
 

  คาธรรมเนียมการจัดการ 1,122 938 ตามที่กลาวในหมายเหตุ 8.1 
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอร่ี จํากัด  
  คาที่ปรึกษาการลงทุน 15,451 14,395 ตามที่กลาวในหมายเหตุ 9 

 ยอดคงคางระหวางกองทุนฯและกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 
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(หนวย: พันบาท) 
 2560 2559 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
  คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 287 244 
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอร่ี จํากัด   
  คาที่ปรึกษาการลงทุนคางจาย 4,043 3,729 

11. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 
 กองทุนฯไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป 2560 โดยไมรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

140 ลานบาท (2559: ไมมี) โดยคิดเปนรอยละ 15.98 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป  
12. ภาระผูกพัน 
 กองทุนฯมีภาระผูกพันที่ตองจายคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามเกณฑและเงื่อนไขตามที่กลาวไวใน หมายเหตุ 8.1 และ 9 
13. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 กองทุนฯดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว คือ การซื้อขาย เงินลงทุน และดําเนินธุรกิจใน

สวนงานหลักทางภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย กองทุนฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไร
หรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบ
การเงิน ดังนั้น รายได กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวน
งานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว 

14. เครื่องมือทางการเงิน 
14.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของกองทุนฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ

เปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินลงทุนในหลักทรัพย เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและ
คาใชจายคางจาย กองทุนฯมีความเส่ียงที่เก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ดังนี้ 

 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
 กองทุนฯมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อที่เก่ียวเน่ืองกับเงินลงทุนในตราสารหนี้และลูกหนี้จากดอกเบ้ีย กองทุนฯเนนการ

ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ดังนั้น กองทุนฯจึงไมคาดวาจะไดรับความ
เสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ จํานวนเงินสูงสุดที่กองทุนฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนในตราสารหนี้และลูกหนี้จากดอกเบี้ยที่แสดงอยูในงบดุล 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร อยางไรก็ตาม สินทรัพย

และหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตรา
ตลาดในปจจุบัน 
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 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้  
 (หนวย: ลานบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 อัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลงตาม ไมมี   
 ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 
    (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 75.7 776.2 851.9 0.10, 0.90 และ 0.98 
เงินฝากธนาคาร 0.1 - 0.1 0.05 

 75.8 776.2 852.0  

หนี้สินทางการเงิน     
คาใชจายคางจาย - 4.8 4.8 - 

 - 4.8 4.8  

 (หนวย: ลานบาท)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 อัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลงตาม ไมมี  อัตรา 
 ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
    (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุน 20.5 769.2 789.7 0.10 และ 0.98 
เงินฝากธนาคาร 0.4 - 0.4 0.05 

 20.9 769.2 790.1  

หนี้สินทางการเงิน     
คาใชจายคางจาย                   - 4.4 4.4 - 

                   - 4.4 4.4  

 
14.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของกองทุนฯจัดอยูในประเภทระยะส้ัน และเงินลงทุนในหลักทรัพยมี

อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กองทุนฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล 
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15. การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงคของกองทุนฯในการบริหารทางการเงินของกองทุนฯคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถใหผลตอบแทนตอผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขการ
จัดตั้งกองทุน 

16. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนคร้ังที่ 1/2561 มีมติอนุมตัิการขายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท 

ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จํานวน 214,069,400 หุน ในราคาหุนละ 3.90 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 834,870,660 
บาท ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 กองทุนฯไดรับ ชําระเงินแลวทั้งจํานวน 

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้งที่ 3/2561 มีมติอนุมัติการขายเงินลงทุนในหุนสามัญของ
บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) จํานวน 250,000,000 หุน  ในราคาหุนละ 1.10 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 
275,000,000 บาท และอนุมัติการขายเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามัญของบริษัทดังกลาวจํานวน 
62,500,000 หนวยในราคาตลาด ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 กองทุนฯไดรับชําระเงินแลวทั้งจํานวน  

17. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจที่ไดรับแตงตั้งโดยบริษัทจัดการฯเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 
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รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 

1 กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 29 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 

2 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    30 นางรุงตวัน  อิศรพันธุ   

3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส 31 นางสาวประไพ  กวีวงศประเสริฐ   

4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 32 นายเทอดยศ  ผจงศิลปวิวัฒน   

5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 33 นายเสรี  ระบิลทศพร    

6 บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 34 นายยืนยง  เทพจํานงค 

7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 35 นายสมภพ  ประกายรุงทอง   

8 บจก.กรุงไทยแอดไวซเซอรรี่ 36 นายอมรศักดิ์  วงษเซ็ง    

9 นายวัชรา  ตันตริยานนท 37 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  

10 นายธวัช อยูยอด 38 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    

11 นางดนุชา ยินดีพิธ 39 นายเอกกมล ณ ระนอง 

12 นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ 40 นางสุณี  แนวพานิช 

13 นายลวรณ แสงสนิท 41 นายณัฏภวินท มาไพศาลสิน 

14 นายเชิดชัย ชมพูนุกูลรัตน  42 นายเทิดศักดิ์  แสงวิมล    

15 นายสุรพล โอภาสเสถียร 43 นายกานต  ลชิตากุล   

16 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 44 นางสาววรรณรพีร  ประกอบวรรณกิจ    

17 นายวิโรจน  ตั้งเจริญ 45 นางแสงสิริ  เนตรอัมพร 

18 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล 46 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 

19 นางสาวดารบุษป  ปภาพจน 47 นายมนตรี  ทวีวิทยากุล 

20 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    48 นางสาวอษรา  เฉลิมมุข 

21 นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ  49 นายชัชพล  สีวลีพันธ 

22 นางแสงจันทร  ลี 50 นายกิตติศักดิ์  บุญราศรี   

23 นายคมสันติ  วงษอารี 51 นางจุฑามาส  นุชประยูร 

24 นายกฤษณ  ณ  สงขลา 52 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ 

25 นางสาวพิไลวรรณ  อองธรรมกุล   53 นางสาวสําเนา  เขียวศิริ 

26 นายไพรัช  มิคะเสน    54 นางสาวอนุตตมา  บํารุงศิริ 

27 นายสมชัย  อมรธรรม 55 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 

28 นางสาวอสมา  เลิศลดาศักดิ์    56 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย 
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รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ (ตอ) 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 

57 นางพรพิมพ  โชคเหรียญสุขชัย 67 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน 

58 นายกิตติเชษฐ  สุรเชษฐพาณิช 68 นางณัฐชนัญ วังธนากร 

59 นางสาวนิสาวาสน  กฤตยพรายภา 69 นางกอบกาญจน  เอี่ยมจิตกุศล 

60 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 70 นายชาญณรงค  กิตินารถอินทราณี 

61 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ 71 นายจรณพงศ รัตนะโสภา 

62 นางสาวมณีพร ดวงมณี 72 นายภากร  ธรรมกุล 

63 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 73 นางจิราภา  กําพุสิริ 

64 นางจันทรเพ็ญ มาลยสุวรรณ 74 THAI-1 COMPANY LIMITED 

65 นายวิชชุพงศ  เจริญเอี่ยม 75 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

66 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  76 ธนาคารออมสิน 
 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของกับกองทุนรวมไดที่บริษัทจัดการโดยตรง     
หรือที่ website ของบลจ. ที่ http://www.ktam.co.th 

หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือเว็ปไซตของบริษัทจัดการ  http://www.ktam.co.th 

 

รายงานการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชี 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 

รอบปบัญชีระหวาง วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วันที ่ รายละเอียด การดําเนนิการแกไข 
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รายงานประจําป 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 : TTPF2 

รายงานรายชื่อผูจัดการกองทนุ 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ผูจัดการกองทนุหลัก ผูจัดการกองทนุสํารอง 

นางกอบกาญจน  เอี่ยมจิตกุศล นายชาญณรงค  กิตินารถอินทราณี 

นางแสงจันทร  ลี นายจรณพงศ รัตนะโสภา 

  นายยืนยง  เทพจํานงค 

  นายภากร  ธรรมกุล 

  นางจิราภา  กําพุสิริ 

  นายกฤษณ  ณ  สงขลา 
 
 

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
"ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคล  

ไดที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.ktam.co.th 
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รายงานประจําป 
กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 : TTPF2 

 
การรับผลประโยชนตอบแทน เนื่องจากการใชบริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission) ของ 

กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 

 
 
 

 

ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน

1 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

2 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

3 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

4 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

5 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

6 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

7 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

8 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

9 บริษัทหลักทรัพย ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

10 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

11 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

12 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

13 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

14 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

15 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

16 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

17 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

18 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

19 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

20 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

21 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

22 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

23 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

24 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

25 บริษัทหลักทรัพย เจ.พี.มอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

26 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

27 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

28 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสมัมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน
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กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 : TTPF2 

 
การรับผลประโยชนตอบแทน เนื่องจากการใชบริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission) ของ (ตอ) 

กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 

 
 

ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน

29 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

30 บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

31 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

32 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

33 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

34 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

35 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

36 ธนาคารเจพีมอรแกน เชส ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

37 ธนาคารซิต้ีแบงก ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

38 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

39 ธนาคารดอยซ แบงก เอจี ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

40 ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก ออฟ สกอตแลนด เอ็น.วี ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

41 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

42 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

43 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

44 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

45 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

46 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

47 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

48 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

49 ธนาคารแหงอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

50 ธนาคารออมสิน ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

51 ธนาคาร VTB Capital plc. ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

52 ธนาคาร Credit Suisse International ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

53 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

54 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

55 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน
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