รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล
(T-LowBetaLTFD)
รหัสกองทุน 4383

สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ดธนชาต Low
Beta หุ น้ ระยะยาวปันผล สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
ทราบดังนี้
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับในปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปั จจัยหลักมาจากผลกระทบของ
COVID-19 หลังจากที่ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทัว่ โลกได้มีการปิ ดเมืองส่ งผลให้ตวั เลขเศรษฐกิจอ่อนแอทําระดับตํ่าสุ ด
เป็ นประวัติการณ์ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่ งออกของไทยได้รับผลกระทบรุ นแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
จึ ง ได้มี ม ติ ป รั บ ลดอัต ราดอกเบี้ ยนโยบายรวม 3 ครั้ ง ในปี 2563 จากร้ อ ยละ 1.25 มาอยู่ที่ ร้ อ ยละ 0.50 ต่ อ ปี เพื่ อ ช่ ว ย
ประคับประคองและสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่ งสอดคล้องกับธนาคารกลางทัว่ โลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน ภาพ
การลงทุนในตลาดตราสารทุนปี 2563 ให้ผลตอบแทนทางลบโดย SET Index ปรับตัวลงจากจุดสู งสุ ดที่ 1,604.43 จุดช่วงต้นปี
ลงมาสู่ระดับตํ่าสุ ดที่ 969.08 จุด จากแรงฉุดของหุ น้ กลุ่มนํ้ามันที่ปรับตัวลงรุ นแรงตามทิศทางราคานํ้ามันดิบก่อนทยอยฟื้ นตัวขึ้น
อย่างผันผวน จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทั้งการเงินการคลังของนานาประเทศ รวมไปถึงการทยอยปลดล็อกเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศที่เริ่ มควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ได้ นอกจากนี้ ช่วงปลายปี ยังได้แรงหนุนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิ บดีสหรัฐฯ
และพัฒนาการของวัคซี น COVID-19 ของหลายบริ ษทั โดย SET Index จบปี ที่ 1,449.35 จุด
สําหรับในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้ นตัวดีข้ ึนบ้าง ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากฐานที่ต่าํ ในปี ก่อนหน้า โดยในครึ่ งปี แรก
มี อ ตั ราการขยายตัว 2.0% แต่ แ นวโน้ม อัต ราการขยายตัวในช่ วงครึ่ งปี หลังยัง อยู่ใ นระดับ ตํ่า และยังมี ค วามไม่ แ น่ น อนสู ง
เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการจัดหาและ
การกระจายวัคซี นป้ องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันการณ์ รวมถึงความเป็ นไปได้ในการเปิ ดประเทศรับการกลับมาของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่ งการฟื้ นตัวที่ ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทยจะส่ งผลให้อตั ราเงิ นเฟ้ อของไทยน่ าจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้ น
รวดเร็ วนัก ทําให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยูใ่ นระดับตํ่าเพื่อสนับสนุ นการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่ องของเศรษฐกิจ
ต่อไป โดยในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2564 ในทุกรอบการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะทยอยฟื้ นตัวแต่ยงั มีความไม่แน่นอนสูง โดยการกระจายวัคซี น
ที่ดีข้ ึนและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดจะช่วยให้เศรษฐกิจปรับตัวดีข้ ึน นอกจากนี้ การกระจายสภาพคล่องและ
การปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบยังเป็ นอีกปัจจัยหนุนสําคัญต่อการฟื้ นตัวเช่นกัน ส่ วนทิศทางตลาดตราสารทุน
ในปี 2564 การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19 ระลอกใหม่โดยเฉพาะการแพร่ ระบาด
ของสายพันธุ์เดลต้าที่ทาํ ให้ภาพเศรษฐกิจหยุดชะงักลงอีกครั้ง อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยต้องกลับเข้าไปสู่ การปิ ดเมืองอย่าง
เต็มรู ปแบบอีกรอบ แต่ดว้ ยการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ได้รับการจัดสรรวัคซี นดีส่งผลให้ตลาดหุ ้นทัว่ โลกอยูใ่ น
ทิศทางของการฟื้ นตัว นอกจากนี้ ตวั เลขผูต้ ิดเชื้อต่อวันของไทยที่เริ่ มปรับตัวลดลงหลังจากรัฐเริ่ มกระจายการฉี ดวัคซี นได้ดีข้ ึน
เป็ นอีกปั จจัยที่ช่วยหนุนการฟื้ นตัวของตลาดหุ น้ โดย SET Index ในช่วง 7 เดือนแรกปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ เช่นเดียวกับตลาดหุ น้
ในภูมิภาคอื่นๆ ก่อนปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงเดือนสิ งหาคมจากตัวเลขผูต้ ิดเชื้อที่ลดตํ่าลงต่อเนื่ อง และจบเดือนตุลาคมที่
1,623.43 จุด
สําหรับกองทุนเปิ ดธนชาต LowBetaLTFD หุ น้ ระยะยาวปันผลในรอบปี ที่ผา่ นมา กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุนที่มีค่า Beta ไม่เกิน 1.0 โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ โดยกลุ่ม
ธุรกิจที่มีน้ าํ หนักการลงทุนมาก 3 อันดับแรก คือ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มการแพทย์ และกลุ่มสื่ อสารและโทรคมนาคม
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
2 เม.ย. 64

2 ก.ค. 64

1 ปี

1

2 ต.ค. 63

3 ปี

1

2 ต.ค. 61

5 ปี

1

10 ปี

-

1

-

ตั ้งแต่
จัดตั ้ง
1
กองทุน
3 ต.ค. 59

ถึง 2 ต.ค. 64 ถึง 2 ต.ค. 64 ถึง 2 ต.ค. 64 ถึง 2 ต.ค. 64 ถึง 2 ต.ค. 64 ถึง 2 ต.ค. 64

ถึง 2 ต.ค. 64

T-LowBetaLTFD
Benchmark

0.73

1.97

17.32

-3.32

-

-

-0.56

2.65

2.37

33.46

0.31

-

-

4.68

Information Ratio2
ความผันผวนของ

-0.23

-0.06

-2.05

-0.51

-

-

-0.77

8.86

9.51

12.31

15.90

-

-

13.25

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คาํ นวณเป็ น % ต่อปี
1 ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ ยง
Benchmark: คํานวณจาก ตัวชี้วดั ของกองทุนรวมนี้ใช้ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(SET TRI)
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 1.21 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นบริษทั จัดการ

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัด การที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่า นทางเว็บไซต์ข อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานและเอกสารของกองทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

35,053.65
2,190.85
350.54
ไม่มี
318.70
210.98
38,124.72

2.138%
0.134%
0.021%
ไม่มี
0.019%
0.013%
2.325%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
1
นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล
28 มิถุนายน 2564
2
นายอนุชา จิตสมเกษม
27 กันยายน 2560
3
นายศตนนท์ ทัน
27 กันยายน 2560
4
นายวสวัตติ์ จิรวิชญ
7 มิถุนายน 2564
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต
โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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ค่ านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้า
(พันบาท)

ลําดับ

ชื่อบริ ษทั นายหน้า

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ซิต้ ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
รวมค่านายหน้า

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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อัตราส่ วนค่า
นายหน้าแต่ละราย
ต่อค่านายหน้า
ทั้งหมด

1,986.58
1,215.08
794.47
422.67
354.64
298.41
251.14
248.16
218.38

30.66%
18.75%
12.26%
6.52%
5.47%
4.61%
3.88%
3.83%
3.37%

194.95
164.85
135.20
92.90
71.22
30.34
6,478.99

3.01%
2.54%
2.09%
1.43%
1.10%
0.48%
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 จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริ กอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์
แบงก์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออ๊ ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารบีเอ็มพี พารี บาส์
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจลงทุน

ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่

บริ ษทั นายหน้า

รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลงทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2564
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคา
ตลาด
70,736,385.64

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผู ้
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง
หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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%NAV
4.17%
-

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา

อันดับความน่าเชื่อถือ

ดอกเบี้ย
(%)

TRIS FITCH

S&P Moody's

มู ลค่าตาม ร้ อยละของ มู ลค่าตาม ร้ อยละ
จํานวน
ครบ หน่วย (พัน ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมู ลค่า
กําหนด หน่วย)/ ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์ สนิ
วัน

(พันบาท)

(พันบาท)

สุทธิ

หุ้นสามัญ

1,614,661.43

100.00

1,614,661.43

95.15

ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

1,614,661.43

100.00

1,614,661.43

95.15

ธุรกิจการเกษตร
GFPT บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

2,375.20

28,739.92
28,739.92

1.78
1.78

28,739.92
28,739.92

1.69
1.69

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

537.00

208,152.13
63,097.50

12.89
3.91

208,152.13
63,097.50

12.27
3.72

TISCO

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

551.50

50,600.13

3.13

50,600.13

2.98

SCB

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

318.90

39,224.70

2.43

39,224.70

2.31

TCAP

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

557.30

18,948.20

1.17

18,948.20

1.12

BAY

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

564.70

18,352.75

1.14

18,352.75

1.08

133.30

17,928.85

1.11

17,928.85

1.06

169.60

68,179.20
68,179.20

4.22
4.22

68,179.20
68,179.20

4.02
4.02

18.71
5.43

302,148.50
87,622.25

17.79
5.16

ธนาคาร
BBL

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ าง
SCC
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
COM7

บริษัท คอมเซเว่ น จํากัด (มหาชน)

1,322.60

302,148.50
87,622.25

CPALL

บริษัท ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน)

1,339.60

84,394.80

5.23

84,394.80

4.97

MEGA

บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

1,649.80

75,065.90

4.65

75,065.90

4.42

676.80

32,824.80

2.03

32,824.80

1.93

1,270.90

22,240.75

1.38

22,240.75

1.31

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด
(มหาชน)

698.70

194,193.60
136,595.85

12.03
8.46

194,193.60
136,595.85

11.44
8.05

INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

418.60

33,278.70

2.06

33,278.70

1.96

604.20

24,319.05

1.51

24,319.05

1.43

493.00

36,546.25
13,927.25

2.26
0.86

36,546.25
13,927.25

2.16
0.82

306.90

13,887.23

0.86

13,887.23

0.82

529.00

5,210.65

0.32

5,210.65

0.31

298.40

3,521.12

0.22

3,521.12

0.21

MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
RS

DTAC

บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู นิเคชัน่ จํากัด
(มหาชน)

พลังงานและสาธารณู ปโภค
BAFS บริษัท บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
RATCH

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํา้ ภาค
TTW

ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน)
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ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อันดับความน่าเชื่อถือ

TRIS FITCH

S&P Moody's

เงินทุนและหลักทรัพย์
ASK
บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
JMT

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด

ร้ อยละ
วัน
จํา นวน
มู ลค่าตาม ร้ อยละของ มู ลค่าตาม
ครบ หน่วย (พัน ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมู ลค่า
ดอกเบี้ยค้า งรับ ทรัพย์ สนิ
กําหนด หน่วย)/ ดอกเบี้ยค้างรับ
(พันบาท)

(พันบาท)

สุทธิ

642.90

34,700.43
22,662.23

2.15
1.40

34,700.43
22,662.23

2.05
1.34

261.70

12,038.20

0.75

12,038.20

0.71

1,125.00

143,131.36
59,906.25

8.86
3.71

143,131.36
59,906.25

8.44
3.53

(มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
M
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
TU

บริษัท ไทยยูเนี่ย น กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

1,187.00

25,639.20

1.59

25,639.20

1.51

RBF

1,251.90

24,286.86

1.50

24,286.86

1.43

SAPPE

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซัพพลาย์ จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เซ็ปเป้ จํา กัด (มหาชน)

662.60

16,896.30

1.05

16,896.30

1.00

CPF

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํา กัด (มหาชน)

637.00

16,402.75

1.02

16,402.75

0.97

15.61
9.30

252,090.44
150,095.64

14.85
8.84

การแพทย์
BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

6,641.40

252,090.44
150,095.64

CHG

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)

9,591.70

35,681.12

2.21

35,681.12

2.10

PR9

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)

3,423.60

35,263.08

2.18

35,263.08

2.08

BCH

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)

865.50

18,348.60

1.14

18,348.60

1.08

RJH

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

256.90

7,771.23

0.48

7,771.23

0.46

VIBHA

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)

2,304.10

4,930.77

0.31

4,930.77

0.29

7,304.50

39,813.53
25,857.93

2.47
1.60

39,813.53
25,857.93

2.34
1.52

401.60

13,955.60

0.86

13,955.60

0.82

963.10

58,026.78
58,026.78

3.59
3.59

58,026.78
58,026.78

3.42
3.42

4,968.20

150,799.98
98,370.36

9.34
6.09

150,799.98
98,370.36

8.89
5.80

การท่องเทีย่ วและสันทนาการ
SHR
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์
SCGP

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SPALI
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
AP

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

4,252.00

35,079.00

2.17

35,079.00

2.07

QH

บริษัท ควอลิต้เี ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

7,959.00

17,350.62

1.07

17,350.62

1.02

758.50

98,139.33
59,163.00

6.08
3.66

98,139.33
59,163.00

5.79
3.49

498.10

38,976.33

2.41

38,976.33

2.30

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด
KCE

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร

70,736.39

4.16

ประเภทออมทรัพย์
KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

70,634.64

70,736.39
70,657.65

4.16
4.16

78.71

78.74

0.00

11,684.99
23,648.15
(11,963.16)

0.69
1.39
(0.70)

1,697,082.81

100.00

UOBT -

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)

F1+(tha)* BBB+* Baa1*
AAA*

สินทรัพย์ อนื่ และหนี้สนิ อืน่
สินทรัพย์ อนื่
หนี้สนิ อืน่
หมดทั้งสิ้น

1,614,661.43

* อันดับความน่าเชื่อถือ (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)
ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน (Investment Grade
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
Bonds)
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร (Speculative Grade
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
Bonds)
C
CCC, CC, C (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมีความเสี่ ยงต่อการผิดนัด
ชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha)
อยูใ่ นภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สัญญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยาม
เอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลําดับ สําหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํ ว่า (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

4
กองทุนเปิ ดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

สินทรั พย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากการขายเงินลงทุน
จากดอกเบี้ยและเงินปั นผล
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้ จากการซื้ อเงินลงทุน
เจ้าหนี้ จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรั พย์ สุทธิ

4
6

8

1,614,661,428.00
70,713,345.72

1,406,665,521.30
79,990,324.62

23,648,151.83
23,039.92
1,709,045,965.47

1,766,056.05
25,403.02
43,021.30
1,488,490,326.29

7,565,355.29
761,893.96

3,078,887.30
-

3,519,482.48
116,427.81
11,963,159.54
1,697,082,805.93

3,134,637.00
44,302.99
6,257,827.29
1,482,232,499.00

1,829,503,115.61

1,874,632,397.46

81,966,484.95
(214,386,794.63)
1,697,082,805.93

76,707,625.96
(469,107,524.42)
1,482,232,499.00

9.2762
182,950,311.5612

7.9067
187,463,239.7461

สินทรั พย์ สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนิ นงาน
สินทรั พย์ สุทธิ
สินทรั พย์ สุทธิต่อหน่ วย
จานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายแล้ วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่ วย)

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 2 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

4

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปั นผล
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

87,474.87
43,701,281.75
43,788,756.62

642,222.46
62,107,187.40
62,749,409.86

35,053,654.19
350,536.55
2,190,853.37
35,300.00
3,200.00
491,182.57
38,124,726.68
5,664,029.94

35,641,829.05
356,418.23
2,227,614.32
35,300.00
2,190.00
903,197.71
39,166,549.31
23,582,860.55

(116,918,199.27)
365,988,020.33
249,069,821.06

(103,212,544.83)
(406,374,083.64)
(509,586,628.47)

254,733,851.00
(13,121.21)
254,720,729.79

(486,003,767.92)
(19,332.83)
(486,023,100.75)

4

ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้(ขาดทุน)สุ ทธิ

7,8
7
7,8

รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึน้ และที่ยังไม่ เกิดขึน้

4

การเพิ่มขึน้ (ลดลง)ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิ่มขึน้ (ลดลง)ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 2 ตุลาคม 2564
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนเปิ ดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) เป็ นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิ ด โดยไม่มีกาหนดอายุ
โครงการ กองทุนได้รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตั้งเป็ นกองทุน
เปิ ดและจดทะเบียนกองทรั พย์สินของโครงการจัดการเมื่ อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 มี มูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท
(แบ่งเป็ น 100,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั
จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท จัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนธนชาต จากัด (“บริ ษทั จัดการ”)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่เป็ น บริ ษทั พรู เด็นเชี ยล คอร์ ปอเรชัน่
โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด จากัด (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปั นผล เป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการออม
เงินและการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาว สาหรับการเกษียณอายุของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อประชาชนทัว่ ไป กองทุนมีนโยบาย
ลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่เป็ นหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างต่า
(Low correlation to the SET Index (low beta)) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
ทั้งนี้โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีของกองทุน หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะมีค่า Beta ไม่เกิน 1 และกรณี หลักทรัพย์ดงั กล่าวมีค่า Beta เกิน 1
จะดาเนินการแก้ไขภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นรอบปี บัญชีของกองทุน โดยไม่ถือว่าปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ที่เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการที่ผิดไป
จากรายละเอียดโครงการ
1) กรณี ที่มีความผิดปกติของตลาด หรื อราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุ นแรง หรื อกรณี ที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะ
ตลาดหรื อการคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ หรื อจะก่อความเสี ยหาย
ให้แก่กองทุนรวม หรื อ
2) กรณี อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรื อเหตุที่เกิดจากปั จจัยภายนอก หรื อเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อน
ผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ส่ วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้ ก่ ึงทุน ตราสารแห่ งหนี้ และ/หรื อเงินฝาก และ/หรื อหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจจะลงทุนในหรื อมี ไว้ซ่ ึ งสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (Hedging) และ/หรื อ
ลงทุ น ในตราสารที่ มีล ัก ษณะของสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้า แฝง (Structured note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อ ได้รั บความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo)ได้ และ/หรื อลงทุนในตราสารหนี้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (NonInvestment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน่
ใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 1 ครั้ง
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2. เกณฑ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี”) ส่วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน
3. การนาแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนได้นาแนวปฏิ บัติทางบัญชี ที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน กาหนดโดยได้รั บ ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก โดยกองทุนไม่ได้ปรับปรุ ง
ย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน ซึ่งเป็ นแนวทางที่สามารถกระทาได้ตามข้อกาหนดของ
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตามการนาแนวปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของกองทุนโดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี้
3.1 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี กาหนดให้กองทุนวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งไม่แตกต่างจาก
นโยบายการบัญชี เดิม และกาหนดให้วดั มูลค่าหนี้ สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง เดิมกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาตามเกณฑ์คงค้าง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกองทุน
3.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม
แนวปฏิ บัติทางบัญชี ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสาหรั บรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติในการขายสิ นทรัพย์หรื อการโอนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
ภายใต้สภาพปั จจุบนั ของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อโอน
หนี้สินกัน ในขณะที่ท้งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่า
ยุติธรรม กองทุนจึงเปิ ดเผยเพิ่มเติมดังที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 10
4. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนาแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นเงินฝากธนาคาร ที่วดั มูลค่าภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราผลตอบแทนจาก
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตั ราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินจะใช้อตั ราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้อ ในกรณี ที่ไม่มีอตั ราผลตอบแทนดังกล่าว
บริ ษทั จัดการจะประมาณราคายุติธรรมโดยใช้ หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนประกาศกาหนด
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ซึ่งกองทุนรับรู ้
ดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่ อ)
ในกรณี ที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ผิดนัดชาระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชี ดอกเบี้ยค้างรับโดยนาไปลดรายได้
ดอกเบี้ยทันทีเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจานวนดอกเบี้ยที่จะไม่ได้รับ
สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ตอ้ งตัดบัญชีเป็ นดอกเบี้ยที่กองทุนซื้ อมาพร้อมกับเงิน
ลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวโดยนาไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่ซ้ือมา
4.2 การวัดค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่
วัดมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุ ด ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.3 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
กองทุนบันทึกกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในการจาหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินปันผลรับรู ้เป็ นรายได้นบั ตั้งแต่วนั ที่มีสิทธิจะได้รับ
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
บัญชี ส่วนเกินและส่ วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตดั จาหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งยอดที่ตดั จาหน่ายนี้
แสดงเป็ นรายการปรับปรุ งกับดอกเบี้ยรับ
4.4 ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
4.5 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัด ทางบการเงิ น ให้เป็ นไปตามหลักการบัญ ชี ที่กาหนดในแนวปฏิ บัติท างบัญ ชี ฝ่ ายบริ ห ารต้อ งใช้การ
ประมาณการรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
4.6 บัญชีปรับสมดุล
บัญชีปรับสมดุลถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกาไรสะสม ซึ่ งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เพื่อทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีส่วนในสิ นทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรื อได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู ้
ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
4.7 การแบ่งปันส่ วนทุน
กองทุนจะบันทึกลดกาไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล
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5. ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 2 ตุลาคม
2564
2563
1,994,533,873.56
1,783,977,590.99
2,035,607,787.92
1,387,812,114.15

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
6. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2564
อัตราดอกเบีย้
จานวนเงิน
ร้ อยละ (ต่ อปี )
(บาท)
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
รวม

0.10
0.15

70,634,636.95
78,708.77
70,713,345.72

ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563
อัตราดอกเบีย้
จานวนเงิน
ร้ อยละ (ต่ อปี )
(บาท)
0.10
0.20

79,911,533.71
78,790.91
79,990,324.62

7. ค่าใช้ จ่าย
บริ ษ ัท หลักทรั พ ย์จัด การกองทุ น ธนชาต จ ากัด เป็ นผูจ้ ัด การกองทุ น และนายทะเบี ย นหน่ วยลงทุ น โดยมี ธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามที่ระบุในหนังสื อชี้ชวนที่
กองทุนถูกเรี ยกเก็บมีอตั ราดังนี้
ค่าใช้ จ่าย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
บริ ษทั จัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
หักด้วยมูลค่าหนี้ สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คานวณ ทั้งนี้ โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่ยงั ไม่ได้มีการคานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ นหนี้สิน
จนถึงวันที่คานวณ
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกองทุนหรื อถูกควบคุม โดย
กองทุนไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
กองทุนมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน))
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จัดการกองทุน
* บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (ความสัมพันธ์เดิม)
* บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
มีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันกับบริ ษทั จัดการกองทุน (ความสัมพันธ์เดิม)
* ธนาคารออมสิ น
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จัดการกองทุน (ความสัมพันธ์เดิม)
* วันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และได้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์การเป็ นกิจการ
ที่ เกี่ ยวข้องกันกับ บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน) และธนาคารออมสิ น ดังนั้น
รายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการดังกล่าวจึงรับรู ้จนถึงวันที่สิ้นสุ ดความสัมพันธ์
กองทุนมีรายการธุ รกิจระหว่างกันที่สาคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่น ซึ่ งมีผูถ้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับ
บริ ษทั จัดการและกองทุน รายการที่สาคัญดังกล่าวมีดงั นี้
8.1 รายการระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 2 ตุลาคม
นโยบายการกาหนดราคา
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
35,053,654.19
35,641,829.05 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
2,190,853.37
2,227,614.32 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน))
- ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์
ขายเงินลงทุน
8,292,765.43
ราคาตลาด
เงินปันผลรับ
16,020.00
ราคาตลาด
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
- ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์
ซื้อเงินลงทุน
42,967,897.35
ราคาตลาด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
- ในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์
ค่านายหน้า
1,527,797.75
อัตราตลาด
ธนาคารออมสิ น
- ในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์
ซื้อเงินลงทุน
29,925,882.30
ราคาตลาด
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่ อ)
8.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 2 ตุลาคม
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

3,245,712.29
202,857.05

9. การแบ่งปันส่ วนทุน
กองทุนได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยในระหว่างปี 2563 ดังนี้
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุ ด
อัตราต่ อหน่ วย (บาท)
3 ตุลาคม 2561 - 2 ตุลาคม 2562
0.11
รวมการแบ่ งปันส่ วนทุน

2,886,551.58
180,409.46

จานวนเงิน (บาท)
16,532,878.22
16,532,878.22

10. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
10.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนใช้ราคา
เสนอซื้ อ ขายในตลาดที่ มี สภาพคล่อ งในการวัด มูล ค่า ยุติธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นซึ่ งแนวปฏิ บัติทางการบัญชี ที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
ที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้
ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
(ข้อมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 2) ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่ สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรั บสิ นทรัพย์น้ นั หรื อ
หนี้สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 3) ข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)
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10.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่ อ)
กองทุนมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2564
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

1,614,661,428.00

-

-

1,614,661,428.00

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารทุน

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

1,406,665,521.30

-

-

1,406,665,521.30

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารทุน

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัด
ประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อา้ งอิง
สาหรับเครื่ องมือเหล่านี้
10.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้ จะมีราคาเพิ่มสู งขึ้น ยิ่งตราสารหนี้ มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้ น้ นั ก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2564
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราดอกเบีย้
ไม่ มีอัตรา
อัตราตลาด
คงที่
ดอกเบีย้
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
70,713,345.72
70,713,345.72
หลักทรัพย์จดทะเบียน
1,614,661,428.00
1,614,661,428.00
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10.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด

อัตราดอกเบีย้
คงที่

ไม่ มีอัตรา
ดอกเบีย้

รวม

79,990,324.62
-

-

1,405,821,496.30
844,025.00

79,990,324.62
1,405,821,496.30
844,025.00

10.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ยอดคงเหลื อ ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น โดยแบ่ ง ตามวัน ที่ ค รบก าหนดจากวัน ที่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ที่ มี
สาระสาคัญ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี
ไม่ มีกาหนด
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

70,713,345.72

-

-

-

-

-

-

-

-

1,614,661,428.00

70,713,345.72
1,614,661,428.00

(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์
จดทะเบียน
หลักทรัพย์
ไม่จดทะเบียน

ภายใน 1 ปี

ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563
ระยะเวลาครบกาหนด
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี

ไม่ มีกาหนด

รวม

79,990,324.62

-

-

-

-

79,990,324.62

-

-

-

-

1,405,821,496.30

1,405,821,496.30

-

-

-

-

844,025.00

844,025.00
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10.4 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทุนมีความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาด
ว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
10.5 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรื อหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
10.6 ความเสี่ยงด้ านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่ งผลตอบแทนของเงินลงทุน
ดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจ
มีผลกระทบด้านบวกหรื อลบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกตราสาร ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ประเภทของธุรกิจของบริ ษทั ผู ้
ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทาให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงได้
10.7 การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน
11. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

