รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาต ไดนามิก มิกซ์
(T-DMixed)
รหัสกองทุน 3106

สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ธนชาต จากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน ธนชาต จากัด

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น ธนชาต จากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดาเนิ นงานของกองทุ นเปิ ด
ธนชาต ไดนามิก มิกซ์ สาหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ท่านผู ้
ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
เศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทยอยฟื้ นตัวขึ้น หลังการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 คลี่คลายลง
หลังจากที่ ภาครัฐออกมาตรการควบคุมโรคแบบ Partial lockdown ในพิ้นที่ เสี่ ยงและจุดที่ เกี่ ยวข้อง โดยตัวเลขการ
บริ โภคภาคเอกชนยังคงหดตัวน้อยลงจากระยะเดียวกันของปี ก่อน จากการฟื้ นตัวของทุกหมวดการใช้จ่ายโดยเฉพาะฝั่ง
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค กอปรกับภาคครัวเรื อนได้แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวขึ้น
ตามการเร่ งตัวของการนาเข้าสิ นค้าทุน ความเชื่อมัน่ ของภาคธุรกิจที่ผรับตัวสูงขึ้น และการส่ งออกที่ฟ้ื นตัว อย่างไรก็ตาม
ยังเห็นการหดตัวลงของกิจกรรมการก่อสร้างจากยอดขายกลุ่มวัสดุที่ยงั อ่อนแอลง มูลค่าการส่ งออกไม่รวมทองคาอยู่ใน
ระดับ ใกล้เ คี ย งกับ ปี ก่ อ นที่ ข ยายตัว ร้ อ ยละ 7 ตามการส่ ง ออกของหลายหมวดสิ น ค้า ที่ ฟ้ื นตัว โดยเฉพาะกลุ่ ม
อิเล็กทรอนิ กส์ที่ยงั อยู่ในช่วงวัฎจักรขาขึ้น ทั้งกลุ่มสื่ อสาร (โทรศัพท์ในกลุ่ม 5G) กลุ่มอิเล็กทรอนิ กส์ในบ้าน (Home
automation) และกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้ า ส่ วนกลุ่มสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ ามันและปิ โตรเคมีกลับมาขยายตัวทั้งด้านราคาและ
ปริ มาณขาย การผลิ ตภาคอุตสาหกรรมหดตัวเล็กน้อยจากหมวดชิ้ นส่ วนและแผ่นวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ ขณะที่ หมวด
อาหารและเครื่ องดื่ ม และยานยนต์กลับมาขยายตัวจากฐานต่าในปี ก่อน การนาเข้าขยายตัวถึงร้อยละ 23.9 เที ยบกับปี
ก่อนจาก 1) ฐานต่าจากการปิ ดเมืองของประเทศจีนและ 2) การเร่ งตัวของการนาเข้าวัตถุดิบและสิ นค้าขั้นกลาง การใช้
จ่ายภาครัฐไม่รวมเงิ นโอน ขยายตัวต่อเนื่ องโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนของภาครัฐที่ได้ผลของฐานต่ าจากงบประมาณปี
2563 ที่ล่าช้า สาหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงหดตัวหนักตามมาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศ
ด้า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ อัต ราเงิ นเฟ้ อทั่วไปติ ด ลบมากขึ้ น โดยเงิ นเฟ้ อลดลงในทุ กหมวดหลักซึ่ งเป็ นผลมาจาก
มาตรการลดภาระค่าไฟฟ้ าและน้ าประปาเพื่อบรรเทาค่าครองชี พของประชาชน ตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง เห็นได้
จากตัวเลขผูข้ อรับสิ ทธิ วา่ งงานใหม่ต่อผูป้ ระกันตนทั้งหมดที่ยงั คงเพิ่มขึ้น
ภาพการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจจากนี้ ไป ยังมองเป็ นภาพของ 1) การบริ โภคที่ทยอยฟื้ นตัวทัว่ โลก หลังจากที่หลาย
ประเทศเริ่ มแจกจ่ ายวัคซี นต้าน COVID-19 ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่ องจนเกิ ดภาวะภูมิคุม้ กันหมู่ 2) เม็ดเงิ นกระตุ น้
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภาครัฐในหลายประเทศ 3) อัตราดอกเบี้ยที่ยงั ไม่สูงเกินไปจนส่ งผลให้การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
สะดุดลง
สาหรับกองทุนเปิ ดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ ในรอบปี ที่ผ่านมา กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน
โดยคงสัดส่ วนการลงทุ นเฉลี่ ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่ าสิ นทรั พย์สุทธิ ของกองทุ นรวม ทั้งนี้
ผูจ้ ดั การกองทุนเน้นลงทุนในหุน้ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มในการเติบโตในระยะกลางถึงยาว โดยกลุ่มธุ รกิจที่มี
น้ าหนักการลงทุนมาก 3 ลาดับแรก คือ กลุ่มพลังงาน กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์ และกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุก
ท่าน
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
30 พ.ย. 63

31 ส.ค. 63

1 ปี

1

28 ก.พ. 63

3 ปี

1

28 ก.พ. 61

5 ปี

1

29 ก.พ. 59

10 ปี

1

-

ตั ้งแต่
จัดตั ้ง
1
กองทุน
27 ก.พ. 56

ถึง 26 ก.พ. 64 ถึง 26 ก.พ. 64 ถึง 26 ก.พ. 64 ถึง 26 ก.พ. 64 ถึง 26 ก.พ. 64 ถึง 26 ก.พ. 64 ถึง 26 ก.พ. 64

T-DMixed
Benchmark

4.44

6.50

3.30

-9.23

0.25

-

-3.16

3.52

7.82

8.99

-0.14

4.33

-

3.36

Information Ratio2
ความผันผวนของ

0.14

-0.22

-0.57

-1.15

-0.52

-

-0.73

14.73

14.36

23.59

17.02

15.32

-

15.82

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คานวณเป็ น % ต่อปี
1 ผลการดาเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ ยง
Benchmark: คานวณจาก ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET TRI) ผลตอบแทนรวมของ
ดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) (1-3
Years) และ ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุน้ กูท้ ี่คิดคานวณจากข้อมูล Mark-to-Market มีอนั ดับความน่าเชื่ อถือในระดับน่า
ลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Total Retum of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index)
(1-3 Years) ในอัตราส่ วน 2:1:1

การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 1.91 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจาปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัดการที่ ก องทุ นถื อ ลงทุ นได้ผ่า นทางเว็บ ไซต์ข อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู้จกั บลจ.”
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จานวนเงิน
(พันบาท)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,784.10
236.50

2.139%
0.134%

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)

43.52

0.025%

ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

51.00

0.029%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

31.11

0.016%

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4,146.23
2.343%
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทาธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – นามสกุล
นายอาพล
โฆษิตาภรณ์
นายอนุชา
จิตสมเกษม
นายสมประสงค์ แซ่จิว
นายศตนนท์ ทัน
นายวิศิษฐ์
ชื่นรัตนกุล
นางสาววิภาสิ ริ เกษมศุข
นางรัชนิภา พรรคพานิช
นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช

วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
27 กุมภาพันธ์ 2556
27 กุมภาพันธ์ 2556
2 พฤษภาคม 2560
18 เมษายน 2560
27 กุมภาพันธ์ 2556
27 กุมภาพันธ์ 2556
27 กุมภาพันธ์ 2556
25 เมษายน 2561

9
นายอาพล
โฆษิตาภรณ์
27 กุมภาพันธ์ 2556
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรื อที่
เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
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ค่ านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่านายหน้า
(พันบาท)

ชื่อบริ ษทั นายหน้า
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)

9.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
10.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
11.
ส่ วนที่เหลือ
รวมค่านายหน้า
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อัตราส่ วนค่า
นายหน้าแต่ละราย
ต่อค่านายหน้า
ทั้งหมด

469.19
84.46
84.40
48.34
42.29
40.25
37.91
36.43

48.01%
8.64%
8.64%
4.95%
4.33%
4.12%
3.88%
3.73%

33.76
33.29
66.96
977.28

3.45%
3.41%
6.84%
100.00%
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน

Bank of America
The Bank of Nova Sctia
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริ กอล คอร์ ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์
แบงก์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์ แกน เชส
ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์
ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออ๊ ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารบีเอ็มพี พารี บาส์
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

หน้า 7 / 23

ข้อมูลวิจยั เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจลงทุน

รายงานสรุ ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา
%NAV
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
19,922,364.14
11.77%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั
1,802,315.47
1.06%
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ า
ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผู้
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ากว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลัก
หลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินอืน่
ชื่อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่าเชื่อถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ
กาหนด

จานวนหน่วย
(พันหน่วย)/
มูล ค่าหน้าตัว๋
(พันบาท)

มูล ค่าตาม
ร้ อยละของ
ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน
ดอกเบีย้ ค้างรับ
(พันบาท)

มูล ค่าตาม
ร้ อยละของ
ราคาตลาดรวม
มูล ค่า
ดอกเบีย้ ค้างรับ ทรัพย์สิน
(พันบาท)
สุ ทธิ

หุ้นสามัญ

137,456.46

87.34

137,456.46

81.22

ที่จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์แห่ งประเทศไทย

137,456.46

87.34

137,456.46

81.22

ธนาคาร

15,355.73

9.76

15,355.73

9.08

KBA ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

36.80

5,207.20

3.31

5,207.20

3.08

SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

46.70

4,810.10

3.06

4,810.10

2.84

BBL ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

28.40

3,464.80

2.20

3,464.80

2.05

KTB ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

114.10

1,369.20

0.87

1,369.20

0.81

TMB ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

446.40

504.43

0.32

504.43

0.30

97.50

965.25
965.25

0.61
0.61

965.25
965.25

0.57
0.57

วัสดุก่อสร้ าง
EPG บริ ษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

5,611.43

3.57

5,611.43

3.31

PTTG บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

54.30

3,407.33

2.17

3,407.33

2.01

IVL บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)

55.80

2,204.10

1.40

2,204.10

1.30

พาณิชย์

16,818.52

10.69

16,818.52

9.94

CPAL บริ ษทั ซี .พี. ออลล์ จากัด (มหาชน)

83.20

4,950.40

3.15

4,950.40

2.92

GLOB บริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

129.76

2,686.09

1.71

2,686.09

1.59

HMP บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

171.10

2,275.63

1.45

2,275.63

1.34

CRC บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

59.00

1,976.50

1.26

1,976.50

1.17

COM บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

37.20

1,906.50

1.21

1,906.50

1.13

MAK บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

51.60

1,857.60

1.18

1,857.60

1.10

DOH บริ ษทั ดูโฮม จากัด (มหาชน)

58.00

1,165.80

0.74

1,165.80

0.69
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ชื่อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่าเชื่อถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ
กาหนด

จานวนหน่วย
(พันหน่วย)/
มูล ค่ าหน้าตัว๋
(พันบาท)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

มูล ค่ าตาม
ราคาตลาดไม่ รวม
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
(พันบาท)

ร้ อยละของ
เงินลงทุน

มูล ค่ าตาม
ร้ อยละของ
ราคาตลาดรวม
มูล ค่ า
ดอกเบีย้ ค้ างรับ ทรัพย์ สิน
(พันบาท)
สุ ทธิ

8,269.48

5.25

8,269.48

4.89

ADV บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

30.60

5,064.30

3.22

5,064.30

2.99

INTU บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

42.40

2,363.80

1.50

2,363.80

1.40

DTAC บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)

26.50

841.38

0.53

841.38

0.50

256.90

35,269.29
10,276.00

22.41
6.53

35,269.29
10,276.00

20.84
6.07

PTTE บริ ษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)

60.80

6,992.00

4.44

6,992.00

4.13

GULF บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

98.18

3,264.49

2.07

3,264.49

1.93

EA

พลั งงานและสาธารณูป โภค
PTT บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

49.80

3,112.50

1.98

3,112.50

1.84

GPSC บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั พลังงานบริ สุทธิ์ จากัด (มหาชน)

33.90

2,550.98

1.62

2,550.98

1.51

TOP บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

43.20

2,559.60

1.63

2,559.60

1.51

BGRI บริ ษทั บี. กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

38.20

1,833.60

1.17

1,833.60

1.08

OR

57.60

1,699.26

1.08

1,699.26

1.00

EGCO บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

5.60

946.40

0.60

946.40

0.56

RATC บริ ษทั ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

16.70

855.88

0.54

855.88

0.51

PTG บริ ษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)

37.60

729.44

0.46

729.44

0.43

SPRC บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

45.60

449.16

0.29

449.16

0.27

1,687.73

1.07

1,687.73

1.00

1,687.73

1.07

1,687.73

1.00

บริ ษทั ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน)

สื่ อและสิ่ งพิมพ์
PLAN บริ ษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)

251.90

เงินทุนและหลั กทรัพย์

5,183.01

3.29

5,183.01

3.06

MTC บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

30.80

2,009.70

1.28

2,009.70

1.19

SAW บริ ษทั ศรี สวัสดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

29.60

1,864.80

1.18

1,864.80

1.10

BAM บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

60.30

1,308.51

0.83

1,308.51

0.77

อาหารและเครื่องดืม่

13,398.52

8.51

13,398.52

7.93

56.70

3,175.20

2.02

3,175.20

1.88

MINT บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

98.30

2,973.48

1.89

2,973.48

1.76

RBF บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซัพพลาย์ จากัด (มหาชน)

M

บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

185.10

2,702.46

1.72

2,702.46

1.60

OSP บริ ษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)

66.30

2,303.93

1.46

2,303.93

1.36

CBG บริ ษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

11.30

1,570.70

1.00

1,570.70

0.93

CPF บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

23.40

672.75

0.43

672.75

0.40

การแพทย์

6,185.98

3.93

6,185.98

3.65

BCH บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)

185.30

2,557.14

1.62

2,557.14

1.51

BDM บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)

121.20

2,424.00

1.54

2,424.00

1.43

CHG บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

463.40

1,204.84

0.77

1,204.84

0.71

76.70

3,604.90
3,604.90

2.29
2.29

3,604.90
3,604.90

2.13
2.13

บรรจุ ภัณฑ์
SCGP บริ ษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
CPN บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
AWC บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
SPAL บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)

8,083.77

5.14

8,083.77

4.77

47.50

2,517.50

1.60

2,517.50

1.49

510.10

2,479.09

1.58

2,479.09

1.46

81.00

1,628.10

1.03

1,628.10

0.96

LH

บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

121.80

962.22

0.61

962.22

0.57

AP

บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

67.60

496.86

0.32

496.86

0.29

137.20

14,669.43
8,780.80

9.32
5.58

14,669.43
8,780.80

8.66
5.19

BEM บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

379.90

3,020.21

1.92

3,020.21

1.78

BTS บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

216.80

2,037.92

1.29

2,037.92

1.20

15.10

830.50

0.53

830.50

0.49

ขนส่ งและโลจิสติกส์
AOT บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

KEX บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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ชื่อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่าเชื่อถือ
TRIS FITCH

S&P

Moody's

วันครบ
กาหนด

จานวนหน่วย
มูล ค่าตาม ร้อยละของ มูล ค่าตาม ร้อยละของ
(พันหน่วย)/ ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม มูล ค่า
มูล ค่าหน้าตัว๋ ดอกเบีย้ ค้างรับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ ทรัพย์สิน
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)
สุ ทธิ

ชิ้นส่ วนอิเล็ กทรอนิกส์

2,353.43

1.50

2,353.43

1.39

KCE บริ ษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)

24.30

1,318.28

0.84

1,318.28

0.78

HAN บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

20.60

1,035.15

0.66

1,035.15

0.61

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

19,922.36

12.66

19,922.36

11.74

อายุคงเหลื อน้อยกว่า 1 ปี

19,922.36

12.66

19,922.36

11.74

19,922.36

12.66

19,922.36

11.74

เงินฝากธนาคาร

1,802.32

1.06

ประเภทออมทรัพย์
KBA ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

1,802.32
1,802.32

1.06
1.06

10,126.28
11,968.12
(1,841.84)

5.98
7.07
(1.09)

169,307.41

100.00

CB21 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

02/12/2564

F1+(tha)* BBB+*

Baa1*

20,000.00

1,801.19

สิ นทรัพย์อื่นและหนีส้ ิ นอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนีส้ ิ นอื่น
รวมทั้งสิ้น

157,378.82

* อันดับความน่าเชื่ อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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100.00

อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ สเรสติ้ง
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง (ประเทศ
ความหมายของเรทติ้ง
ไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ ยงต่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน (Investment
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ ยงต่ามาก
Grade Bonds)
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ ยงต่า
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกาไร (Speculative
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่ามาก
Grade Bonds)
C
CCC, CC, C (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่ามากที่สุด และเริ่ มมีความเสี่ ยงต่อการผิดนัด
ชาระหนี้
D
DDD, DD, D (tha)
อยูใ่ นภาวะที่ผิดนัดชาระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สญ
ั ญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยาม
เอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลาดับ สาหรับ ฟิ ทซ์ เรทติง้ เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการ
ให้อนั ดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
Description

Standard and Poor’s
Long-term

Moody’s

Short-term

Long-term

FITCH Ratings

Short-term

Long-term

Short-term

Investment Grade
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial
commitments

AAA

Aaa

AAA

Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference
compared
With AAA

AA+
AA
AA-

Aa1
Aa2
Aa3

AA+
AA
AA-

Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable A+
to changes in economic cycle or circumstances
A
AAdequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and
circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity

A1+
A1
A2
A3

BBB+
BBB
BBB-

A1
A2
A3

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBBSpeculative Grade

This group involves speculative elements – capacity for continued payment of
commitments is contingent upon a sustained business and economic environment

BB+
BB
BBB+
B
B-

High default risk - debtor’s capacity for meeting commitments may be troublesome

CCC+
CCC
CCC-

Highly speculative obligations
Very low probability of timely and full payment of obligations

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

Caa1
Caa2
Caa3

CCC+
CCC
CCC-

CC

CC

CC

C

C

C

Default in payment of obligations - D
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B
C
D

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
เสนอ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิ ดธนชาต ไดนามิก มิกซ์
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ (“กองทุน”) ซึ่ งประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นข้า งต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นของกองทุนเปิ ดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ ณ วันที่
26 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการดาเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยง
ชี พ ที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็ นอิสระจากกองทุนตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความรั บผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับ
รายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมัน่ ต่อข้อมูล
อื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูบ้ ริ หารเพื่อให้ผบู ้ ริ หารดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลที่แสดง
ขัดต่อข้อเท็จจริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถู กต้องตามที่ ควรตามแนว
ปฏิ บตั ิ ทางบัญชี สาหรั บกองทุ นรวมและกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ ที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน กาหนด
โดยได้รับ ความเห็ น ชอบจากสานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ
รับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่ อให้สามารถจัดทางบการเงิ นที่
ปราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บัญชี สาหรั บการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจที่ จะเลิ กกองทุ นหรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ึ ง รวมความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ด ้ว ย ความเชื่ อ มัน่
อย่า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื ่ อ มั น่ ในระดับ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นการรั บ ประกัน ว่า การปฏิ บ ัติ ง าน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่
มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามีสาระสาคัญ
เมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน
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ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ ยวกับเหตุ การณ์ หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดาเนินงาน
ต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี ค วามไม่แ น่ น อนที่ มี ส าระสาคัญ ข้า พเจ้า ต้อ งกล่ า วไว้ใ น
รายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึ ง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั
หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดาเนิ นงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด

(นายเทอดทอง เทพมังกร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3787
กรุ งเทพมหานคร : วันที่ 15 มีนาคม 2564
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กองทุนเปิ ดธนชาต ไดนามิก มิกซ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้ สิน
เจ้าหนี้ จากการซื้อเงินลงทุน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนี้ สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ:
ทุนทีไ่ ด้รับจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชี ปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดาเนิ นงาน
สินทรัพย์สุทธิ

หมายเหตุ

2564

2563

3, 4, 5, 6
6

157,378,819.49
1,801,190.42

184,142,206.85
21,988,914.48

6
6

343,570.54
11,625,675.73
171,149,256.18

775,778.23
3,240,675.64
1,006.61
210,148,581.81

1,482,990.49
347,992.92
168.76
10,690.49
1,841,842.66
169,307,413.52

5,890,236.23
420,644.32
1,088.24
18,473.89
6,330,442.68
203,818,139.13

218,944,287.03

267,296,034.88

28,798,291.30
(78,435,164.81)
169,307,413.52

16,113,041.77
(79,590,937.52)
203,818,139.13

7.7329
21,894,428.7034

7.6251
26,729,603.4878

6
5

สินทรัพย์สุทธิตอ่ หน่ วย
จานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่ วย)
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กองทุนเปิ ดธนชาต ไดนามิก มิกซ์
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
บาท
หมายเหตุ
3
5

รายได้
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
3
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
5
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
5
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พ
ค่าใช้จา่ ยในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงาน
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
3
รายการขาดทุนสุทธิทเี่ กิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึ้นและทีย่ งั ไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนิ นงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
3
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนิ นงานหลังหักภาษีเงินได้
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2564

2563

3,215,250.38
130,398.50
3,345,648.88

6,613,249.22
253,962.99
6,867,212.21

3,784,104.80
43,517.07
236,506.48
51,000.00
1,365.00
29,971.21
4,146,464.56
(800,815.68)

5,779,163.58
66,460.42
361,197.71
56,000.00
1,500.00
48,000.16
6,312,321.87
554,890.34

(34,251,079.18)
36,212,630.61
1,961,551.43
1,160,735.75
(4,963.04)
1,155,772.71

(780,268.77)
(33,950,915.31)
(34,731,184.08)
(34,176,293.74)
(4,141.15)
(34,180,434.89)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
1.

2.

3.

-

ข้ อมูลทัว่ ไป
กองทุนเปิ ดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ปั จจุบนั มีเงิ นทุนจด
ทะเบียน 1,436.69 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 143.67 ล้านหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมี
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด (“บริ ษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียน
หน่วยลงทุน และธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
กองทุ นเป็ นกองทุ นรวมประเภทรั บ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น โดยไม่มีกาหนดอายุโครงการ มี นโยบายการ
ลงทุนแบบผสม เฉพาะการลงทุนในประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่ งทุน และตราสารทาง
การเงิ นอื่ นๆ เช่ น เงิ นฝาก ตราสารแห่ ง หนี้ ตราสารกึ่ งหนี้ ก่ ึ งทุ น และหรื อทรั พย์สิ นอื่ นตามที่ ก.ล.ต.
กาหนด
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
ในปี ปั จจุบนั งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี สาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุ นกาหนดโดยได้รับความเห็ นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ”)
ส่ ว นเรื่ องที่ แ นวปฏิ บ ตั ิ ท างบัญชี ไม่ได้กาหนดไว้ กองทุนปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชี เป็ นครั้งแรก กองทุนได้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ น
ต้นไป ดังนั้นกองทุนจึงไม่ปรับปรุ งงบการเงินที่นาเสนอในปี ก่ อน ซึ่ ง เดิ ม จัดทาขึ้ นตามหลัก เกณฑ์และ
รู ปแบบที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง “การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุ รกิจเฉพาะ
ด้านการลงทุน”
อย่างไรก็ตาม การนาแนวปฏิบตั ิทางบัญชี มาถือปฏิบตั ิในปี ปั จจุบนั ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ต่องบการเงินของกองทุน
สรุ ปนโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ
เงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิ ในเงินลงทุน
หลักทรั พย์จดทะเบียนที่ เป็ นตราสารทุนที่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
ราคาซื้ อขายครั้งล่าสุ ด ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็ นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้ อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณ
ขึ้นโดยผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่ งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูอ้ อกตราสาร
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนจากการซื้ อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน
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4.

กาไรหรื อขาดทุ นสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงิ นลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรั บรู ้ ใน
กาไรหรื อขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินปั นผลรับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิ ที่จะได้รับ
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ส่ วนเกิ นและส่ วนต่ ามูลค่าตราสารหนี้ ตดั จาหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งยอดที่ตดั จาหน่ ายนี้
แสดงเป็ นรายการปรับปรุ งกับรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนจะ
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงิ นได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้ อยละ 15 ของ
รายได้ก่อนหักรายจ่าย
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่
ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ื อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
2564
2563
1,073,983,227.3
ซื้ อเงินลงทุน
349,481,424.18
7
1,146,985,929.1
ขายเงินลงทุน
378,303,674.56
3
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รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุ รกิจระหว่างกันที่สาคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่น ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ ้นและ/
หรื อกรรมการเดี ยวกันกับบริ ษทั จัดการและกองทุ น รายการที่ สาคัญดัง กล่ า วสาหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
บาท
2564
2563
นโยบายการกาหนดราคา
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
3,784,104.80
5,779,163.58 ชวน
ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
236,506.48
361,197.71 ชวน
ธนาคารออมสิ น
- ในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์
49,764,190.0
ซื้ อเงินลงทุน
0 ราคาตลาด
41,896,268.5
ขายเงินลงทุน
7 ราคาตลาด
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- ในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์

ซื้ อเงินลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
ค่านายหน้า
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
- ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์
ซื้ อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
รายได้เงินปั นผล
บริ ษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
- ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์
ซื้ อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
-

19,987,421.8
0

ราคาตลาด

2,216,015.11

ราคาตลาด

5,720,561.65
4,203,756.17
29,696.00

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามที่ประกาศจ่าย

2,651,309.91
7,592,775.14

ราคาตลาด
ราคาตลาด
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บาท
2564
-

6.

-

2563
97,850.00

นโยบายการกาหนดราคา
ตามที่ประกาศจ่าย

รายได้เงินปั นผล
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์
ซื้ อเงินลงทุน
728,685.23
ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน
197,395.08
ราคาตลาด
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
ดังนี้
บาท
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
277,460.83
339,408.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
17,341.30
21,213.01
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เงินลงทุน
504,432.00
การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้
ผูอ้ ื่น โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่
วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินซึ่ งแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อ
ขายในตลาดที่มีส ภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูล ค่ายุติธ รรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ ตอ้ งปรั บปรุ ง) ในตลาดที่ มี สภาพคล่ องสาหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ นอย่างเดี ยวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 1)
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-

-

ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล
ราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อมู ลส าหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ นซึ่ งไม่ ได้อ้างอิ งจากข้อมู ลที่ สามารถสั งเกตได้จากตลาด (ข้อมู ลที่ ไม่
สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)
บาท
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
สิ นทรัพย์
ตราสารทุน
137,456,455.35
137,456,455.35
ตราสารหนี้
19,922,364.14
19,922,364.14

ระดับที่ 1

บาท
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

รวม

สิ นทรัพย์
ตราสารทุน
174,146,041.00
174,146,041.00
ตราสารหนี้
9,996,165.85
9,996,165.85
เงินลงทุนต่างๆ ซึ่ งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่อง
และถูกจัดประเภทอยูใ่ นระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่
ซื้ อขายในตลาดที่จดั ตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อา้ งอิงหรับเครื่ องมือเหล่านี้
เครื่ องมือทางการเงิ นซึ่ งซื้ อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่ องแต่ถูกประเมินค่าจากราคา
ตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้ อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกาหนดราคาที่เป็ นทางเลือก
ซึ่ งได้รั บ การสนับ สนุ น จากข้อ มู ล ที่ ส ัง เกตได้จ ะถูก จัด อยู ่ใ นระดับ ที ่ 2 เครื ่ อ งมือ การเงิ น เหล่า นี้
ประกอบด้วย ตราสารหนี้ ภาครัฐที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ ยงที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นจะ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตารางต่อไปนี้ ได้สรุ ปความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่ งประกอบด้วยสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจาแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
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บาท
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอตั รา
ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากเงินปั นผลและ
ดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ จากการซื้ อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น

1,801,190.42

-

157,378,819.49
-

157,378,819.49
1,801,190.42

-

-

343,570.54
11,625,675.73

343,570.54
11,625,675.73

-

-

1,482,990.49
347,992.92
168.76
10,690.49

1,482,990.49
347,992.92
168.76
10,690.49

บาท
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอตั รา
ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
21,988,914.48
ลูกหนี้จากเงินปั นผลและ
ดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ จากการซื้ อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
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-

184,142,206.85
-

184,142,206.85
21,988,914.48

-

775,778.23
3,240,675.64

775,778.23
3,240,675.64

-

5,890,236.23
420,644.32
1,088.24

5,890,236.23
420,644.32
1,088.24

7.

หนี้สินอื่น
18,473.89
18,473.89
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้
ในเครื่ องมือทางการเงิ น เนื่ องจากกองทุนมี ลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าวจะครบ
กาหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงิ นหรื อหนี้ สินทางการเงิ นที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความ
เสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่ งผลตอบแทนของเงิน
ลงทุนดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่ ง
สภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรื อด้านลบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ออกตรา
สาร ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของธุ รกิจของผูอ้ อกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมาก
น้อยเพียงใดอันอาจทาให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้
การบริ หารความเสี่ ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การ
กระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน
การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564
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