รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาต Low Beta เพือ่ การเลีย้ งชีพ
(T-LowBetaRMF)
รหัสกองทุน 4302

สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดธน
ชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2564
ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับในปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปั จจัยหลักมาจากผลกระทบ
ของ COVID-19 หลังจากที่ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทัว่ โลกได้มีการปิ ดเมืองส่ งผลให้ตวั เลขเศรษฐกิจอ่อนแอ
ทํา ระดั บ ตํ่า สุดเป็ นประวัติ ก ารณ์ ภาคการท่ อ งเที่ ย วและภาคการส่ ง ออกของไทยได้ รั บ ผลกระทบรุ นแรง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 3 ครั้ง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25
มาอยูท่ ี่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยประคับประคองและสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่ งสอดคล้องกับธนาคารกลางทัว่ โลกที่ปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน ภาพการลงทุนในตลาดตราสารทุนปี 2563 ให้ผลตอบแทนทางลบโดย SET Index
ปรับตัวลงจากจุดสู งสุ ดที่ 1,604.43 จุดช่วงต้นปี ลงมาสู่ ระดับตํ่าสุ ดที่ 969.08 จุด จากแรงฉุดของหุน้ กลุ่มนํ้ามันที่ปรับตัว
ลงรุ นแรงตามทิศทางราคานํ้ามันดิบก่อนทยอยฟื้ นตัวขึ้นอย่างผันผวน จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทั้งการเงินการคลัง
ของนานาประเทศ รวมไปถึ งการทยอยปลดล็อกเศรษฐกิ จในกลุ่ มประเทศที่ เริ่ มควบคุ มการติ ดเชื้ อ COVID-19 ได้
นอกจากนี้ ช่วงปลายปี ยังได้แรงหนุ นจากผลการเลือกตั้งประธานาธิ บดี สหรัฐฯและพัฒนาการของวัคซี 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 โดยใน
ครึ่ งปี แรกมีอตั ราการขยายตัว 2.0% แต่แนวโน้มอัตราการขยายตัวในช่วงครึ่ งปี หลังยังอยูใ่ นระดับตํ่า และยังมีความไม่
แน่ นอนสู ง เนื่ องจากผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่
โดยเฉพาะการจัดหาและการกระจายวัคซี นป้ องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันการณ์ รวมถึงความเป็ นไปได้ในการ
เปิ ดประเทศรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่ งการฟื้ นตัวที่ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทยจะส่ งผลให้อตั ราเงิน
เฟ้ อของไทยน่ าจะไม่ปรั บตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็ วนัก ทําให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยู่ในระดับตํ่าเพื่อ
สนับสนุนการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่ องของเศรษฐกิจต่อไป โดยปี 2564 ในทุกรอบการประชุมของคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี ทั้งนี้สถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงที่ผา่ นมาฟื้ นตัวได้ดี
ขึ้น หลังตัวเลขผูต้ ิดเชื้ อต่อวันของไทยที่ทยอยปรั บตัวลดลง กอรปกับการเปิ ดประเทศอย่างค่อยเป็ นค่อยไปช่ วยให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆกลับมาฟื้ นตัวได้ ขณะที่มาตรภาครัฐทั้งคนละครึ่ งและเราเที่ยวด้วยกัน ยังเป็ นอีกแรงหนุน
สําคัญให้แก่ภาคการบริ โภคและการท่องเที่ยวในประเทศให้ทยอยฟื้ นตัวได้ตามลําดับ โดย SET Index ตลอดทั้งปี
ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่ องเช่นเดียวกับตลาดหุ ้นในภูมิภาคอื่นๆ อย่างไรก็ตามปั จจัยที่ยงั คงต้องจับตามองยังคงเป็ นการ
กลายพันธุ์ของสายพันธุ์ Omicron ที่มีโอกาสรุ นแรงเหมือน Delta อีกครั้งซึ่งอาจฉุดรั้งการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก
สําหรับกองทุนเปิ ดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบปี ที่ผา่ นมา กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบาย
การลงทุน ซึ่งเน้นนํ้าหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีค่า Beta ตํ่ากว่า 1 โดยกลุ่มธุรกิจที่มีน้ าํ หนักการลงทุนมาก 3 ลําดับ
แรก คือ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มการแพทย์ และกลุ่มพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
หน้า 2

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
17 ก.ย. 64

17 มิ.ย. 64

1 ปี

1

17 ธ.ค. 63

3 ปี

1

17 ธ.ค. 61

5 ปี

1

17 ธ.ค. 59

10 ปี

1

-

ตั ้งแต่
จัดตั ้ง
1
กองทุน
18 ธ.ค. 55

ถึง 17 ธ.ค. 64 ถึง 17 ธ.ค. 64 ถึง 17 ธ.ค. 64 ถึง 17 ธ.ค. 64 ถึง 17 ธ.ค. 64 ถึง 17 ธ.ค. 64 ถึง 17 ธ.ค. 64

T-LowBetaRMF
Benchmark

0.86

3.61

8.73

-0.39

-0.16

-

5.29

1.35

2.61

13.83

3.99

4.70

-

5.36

Information Ratio2
ความผันผวนของ

-0.08

0.14

-0.67

-0.62

-0.75

-

-0.01

10.68

9.48

11.19

15.96

13.33

-

12.87

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 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET TRI)
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 1.49 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 และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
49,982.79
2.139%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
3,123.92
0.134%
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
499.83
0.021%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานและเอกสารของกองทุน
327.29
0.014%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
150.61
0.006%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
54,084.44
2.314%
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
1
นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล
28 มิถุนายน 2564
2
นายอนุชา จิตสมเกษม
15 ตุลาคม 2555
3
นายศตนนท์ ทัน
18 เมษายน 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)

หน้า 4

ค่ านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์

ลําดับ

ชื่อบริ ษทั นายหน้า

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

บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
รวมค่านายหน้า

9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ค่านายหน้า
(พันบาท)

อัตราส่ วนค่า
นายหน้าแต่ละราย
ต่อค่านายหน้า
ทั้งหมด

2,943.30
2,462.92
1,354.32
808.86
782.27
744.42
415.86
401.24

25.37%
21.23%
11.67%
6.97%
6.74%
6.42%
3.58%
3.46%

393.77
382.30
374.84
285.74
127.82
125.28
11,602.94

3.39%
3.29%
3.23%
2.46%
1.10%
1.09%
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 17 ธันวาคม 2564
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคา
ตลาด
52,849.08

(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

หน้า 8

%NAV
2.16%
-

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%) TRIS

อันดับความน่าเชื่อถือ
FITCH

มู ลค่าตาม ร้ อยละของ มู ลค่าตาม
ร้ อยละ
จํา นวน
กํา หนด หน่วย (พัน ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมู ลค่า
S&P Moody's
ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์ สนิ
ดอกเบี้ยค้างรับ
หน่วย)/
วันครบ

(พันบาท)

(พันบาท)

สุทธิ

หุ้นสามัญ

2,346,233.01

100.00

2,346,233.01

96.11

ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ธุรกิจการเกษตร
GFPT
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

1,786.60

2,346,233.01
21,617.86
21,617.86

100.00
0.92
0.92

2,346,233.01
21,617.86
21,617.86

96.11
0.89
0.89

บริษัท ทิสโก้ไ ฟแนนเชีย ลกรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

1,592.80

256,389.78
148,130.40

10.93
6.31

256,389.78
148,130.40

10.50
6.07

TCAP

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

1,632.60

61,630.65

2.63

61,630.65

2.52

BAY

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

1,304.30

46,628.73

1.99

46,628.73

1.91

วัสดุก่อสร้ าง
SCC

บริษัท ปูนซิเมนต์ไ ทย จํากัด (มหาชน)

180.85

68,180.45
68,180.45

2.91
2.91

68,180.45
68,180.45

2.79
2.79

พาณิชย์
CPALL

บริษัท ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน)

2,152.70

450,827.44
130,238.35

19.21
5.55

450,827.44
130,238.35

18.47
5.33

RS

บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

5,333.70

113,074.44

4.82

113,074.44

4.63

COM7

บริษัท คอมเซเว่ น จํากัด (มหาชน)

1,227.70

97,602.15

4.16

97,602.15

4.00

MAKRO

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

1,690.40

76,068.00

3.24

76,068.00

3.12

MEGA

บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

654.00

33,844.50

1.44

33,844.50

1.39

900.50

288,856.34
196,309.00

12.31
8.37

288,856.34
196,309.00

11.83
8.04

ธนาคาร
TISCO

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ADVANC
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํา กัด
(มหาชน)
DTAC

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู นิเคชัน่ จํา กัด
(มหาชน)

1,490.90

67,090.50

2.86

67,090.50

2.75

TRUE

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

3,424.10

15,819.34

0.67

15,819.34

0.65

INTUCH

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

128.50

9,637.50

0.41

9,637.50

0.39

670.30

78,413.23
33,179.85

3.34
1.41

78,413.23
33,179.85

3.22
1.36

678.28

17,296.01

0.74

17,296.01

0.71

1,551.80

14,354.15

0.61

14,354.15

0.59

พลังงานและสาธารณู ปโภค
TOP
บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
BAFS

บริษัท บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)

EASTW

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาค
ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

RATCH

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

166.40

7,488.00

0.32

7,488.00

0.31

TTW

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน)

539.40

6,095.22

0.26

6,095.22

0.25

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

6,774.41

75,398.41
47,082.14

3.21
2.01

75,398.41
47,082.14

3.09
1.93

VGI

บริษัท วีจีไ อ จํากัด (มหาชน)

2,521.40

16,767.31

0.71

16,767.31

0.69

ONEE

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไ พรส์ จํากัด
(มหาชน)

1,160.70

11,548.97

0.49

11,548.97

0.47

2,104.70

72,275.56
44,198.70

3.08
1.88

72,275.56
44,198.70

2.96
1.81

สือ่ และสิง่ พิมพ์
PLANB

เงินทุนและหลักทรัพย์
BAM
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิ ชย์
จํากัด (มหาชน)
ASK

บริษัท เอเซีย เสริมกิจลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)

594.40

26,748.00

1.14

26,748.00

1.10

JMT

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
จํากัด (มหาชน)

21.09

1,328.86

0.06

1,328.86

0.05
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ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%) TRIS

อันดับความน่าเชื่อถือ
FITCH

ร้ อยละ
มู ลค่า ตาม ร้ อยละของ มู ลค่าตาม
จํานวน
่
กําหนด หนวย (พัน ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมู ลค่า
S&P Moody's
ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์ สนิ
หน่วย)/ ดอกเบี้ยค้างรับ
(พันบาท)
สุทธิ
(พันบาท)

อาหารและเครื่องดื่ม
M
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

วันครบ

1,556.60

221,601.82
80,943.20

9.45
3.45

221,601.82
80,943.20

9.08
3.32

RBF

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซัพพลาย์ จํากัด
(มหาชน)

2,535.90

52,239.54

2.23

52,239.54

2.14

SAPPE

บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)

1,564.90

42,252.30

1.80

42,252.30

1.73

TU

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํา กัด (มหาชน)

1,255.40

24,731.38

1.05

24,731.38

1.01

CPF

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
(มหาชน)

878.50

21,435.40

0.91

21,435.40

0.88

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

8,561.90

290,349.95
196,923.70

12.38
8.39

290,349.95
196,923.70

11.87
8.05

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํา กัด
(มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาล บํารุงราษฎร์ จํากัด
(มหาชน)

4,748.50

51,758.65

2.21

51,758.65

2.12

123.20

17,617.60

0.75

17,617.60

0.72

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด

624.20

12,234.32

0.52

12,234.32

0.50

3,264.00

11,815.68

0.50

11,815.68

0.48

1,159.30

75,115.16
38,256.90

3.20
1.63

75,115.16
38,256.90

3.08
1.57

11,738.30

36,858.26

1.57

36,858.26

1.51

1,410.00

56,290.30
48,997.50

2.40
2.09

56,290.30
48,997.50

2.31
2.01

68.80

7,292.80

0.31

7,292.80

0.30

1,248.80

84,606.20
84,606.20

3.61
3.61

84,606.20
84,606.20

3.47
3.47

7,228.40

256,936.13
156,856.28

10.95
6.69

256,936.13
156,856.28

10.52
6.42

การแพทย์
BDMS
PR9
BH
BCH

(มหาชน)
CHG

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํา กัด (มหาชน)

การท่องเทีย่ วและสันทนาการ
CENTEL
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด
(มหาชน)
SHR
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํา กัด
(มหาชน)
ประกันชีวิตและประกันภัย
BLA
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
TQM
บรรจุภัณฑ์
SCGP

บริษัท ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SPALI
บริษัท ศุภาลัย จํา กัด (มหาชน)
AP

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

6,830.90

64,893.55

2.77

64,893.55

2.66

QH

บริษัท ควอลิต้เี ฮ้า ส์ จํากัด (มหาชน)

11,008.40

24,218.48

1.03

24,218.48

0.99

LPN

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน)

1,525.90

7,324.32

0.31

7,324.32

0.30

BRI

บริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน)

347.00

3,643.50

0.16

3,643.50

0.15

279.40

6,062.98
6,062.98

0.26
0.26

6,062.98
6,062.98

0.25
0.25

235.70

43,311.40
21,684.40

1.85
0.92

43,311.40
21,684.40

1.78
0.89

240.30

21,627.00

0.92

21,627.00

0.89

ยานยนต์
SAT

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
HANA
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํา กัด
(มหาชน)
KCE
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
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ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อันดับความน่า เชื่อถือ
TRIS

FITCH

วันครบ จํานวน
ร้ อยละ
มู ลค่าตาม ร้ อยละของ มู ลค่า ตาม
่
กําหนด หนวย (พัน ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมู ลค่า
S&P Moody's
ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์ สนิ
หน่วย)/ ดอกเบี้ยค้า งรับ
(พันบาท)
สุทธิ
(พันบาท)

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีม่ ิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
สือ่ และสิง่ พิมพ์
PLANB-W1
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ใบสําคัญแสดงสิทธิระยะสัน้ และสิทธิในการซื้อหุ้น
ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
เงินทุนและหลักทรัพย์
JMT-W4
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
จํากัด (มหาชน)

250.90

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

6.17

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

เงินฝากธนาคาร

52,849.08

2.16

ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

52,641.83

52,847.08
52,735.48

2.16
2.16

111.52

111.60

0.00

2.00

2.00
2.00

0.00
0.00

42,286.48
49,532.39
(7,245.91)

1.73
2.03
(0.30)

2,441,368.57

100.00

UOBT - S/A

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

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

สินทรัพย์ อนื่ และหนี้สนิ อืน่
สินทรัพย์ อนื่
หนี้สนิ อืน่
รวมทัง้ สิน้

2,346,233.01

* 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 เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

สินทรั พย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร

4
6

2,346,233,011.10
52,755,355.05

2,206,807,528.90
144,121,306.99

93,720.23

117,455.49

จากการขายเงินลงทุน
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรั พย์

49,532,392.20
2,448,614,478.58

21,838,529.54
214.38
2,372,885,035.30

หนีส้ ิน
เจ้าหนี้ จากการซื้ อเงินลงทุน

2,509,040.00

29,289,572.31

1,943,014.90
2,628,792.40

275,728.31
2,525,941.65

165,061.17

127,871.37

7,245,908.47
2,441,368,570.11

32,219,113.64
2,340,665,921.66

1,534,538,276.73

1,599,673,874.20

876,126,180.03
30,704,113.35
2,441,368,570.11

906,869,370.63
(165,877,323.17)
2,340,665,921.66

15.9094
153,453,827.6728

14.6321
159,967,387.4198

ลูกหนี้
จากดอกเบี้ยและเงินปั นผล

เจ้าหนี้ จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

8

หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรั พย์ สุทธิ
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

12
กองทุนเปิ ดธนชาต Low Beta เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 17 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปั นผล
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

4

248,981.47
63,002,479.75
63,251,461.22

533,411.74
87,091,075.75
87,624,487.49

7,8

49,982,794.14

49,527,068.05

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

7
7,8

499,827.99
3,123,924.63
45,300.00
11,645.00
420,952.75
54,084,444.51
9,167,016.71

495,270.66
3,095,441.71
45,300.00
7,145.00
604,497.31
53,774,722.73
33,849,764.76

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

4
(122,237,903.48)
309,652,323.29
187,414,419.81

(174,343,415.17)
(182,719,758.83)
(357,063,174.00)

196,581,436.52

(323,213,409.24)

4

ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ

การเพิ่มขึน้ (ลดลง)ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ดธนชาต Low Beta เพื่อการเลีย้ งชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 17 ธันวาคม 2564
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดธนชาต Low Beta เพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชี พ (“กองทุน”) เป็ นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิ ด โดยไม่มีกาหนดอายุ
โครงการ กองทุนได้รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตั้งเป็ นกองทุน
เปิ ดและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท
(แบ่งเป็ น 100,000,000 หน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนละ 10 บาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ได้จดทะเบียนเพิ่มเงินทุน
ของกองทุนจานวน 1,000 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 2,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท จัดการโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด (“บริ ษทั จัดการ”)
เมื่ อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่เป็ น บริ ษทั พรู เด็นเชี ยล คอร์ ปอเรชั่น
โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด จากัด (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
กองทุ น เปิ ดธนชาต Low Beta เพื่ อ การเลี้ ยงชี พ เป็ นกองทุ น เปิ ดตราสารทุ น ที่ มี การกระจายการลงทุ น น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน กองทุนเป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีวตั ถุประสงค์ในการส่งเสริ มการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน และจะไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่ งทุน ที่เป็ นหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวของ
ราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างต่า (Low correlation to the SET Index (low beta)) โดยเฉลี่ยในรอบ
ปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน ทั้งนี้โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีของกองทุน หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะ
มีค่า Beta ไม่เกิน 1 และกรณี หลักทรัพย์ดงั กล่าวมีค่า Beta เกิน 1 จะดาเนินการแก้ไขภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบปี บัญชีของ
กองทุน โดยไม่ถือว่าปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือว่าได้รับ ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่
กรณี ที่เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
1) กรณี ที่มีความผิดปกติของตลาด หรื อราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุ นแรงหรื อกรณี ที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะ
ตลาดทาให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ หรื อจะก่อความเสี ยหายให้แก่กองทุนรวม
2) กรณี อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรื อเหตุที่เกิดจากปั จจัยภายนอก หรื อเหตุอื่นใดที่ได้รั บการผ่อน
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 อมีไว้ซ่ ึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ ยง (Hedging) โดยไม่ลงทุนใน
หรื อมี ไว้ซ่ ึ งตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) และรวมถึงตราสารหนี้ ที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถือของตราสารต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ยกเว้นในกรณี ขณะที่
เริ่ มลงทุนตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่
ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่ อถือลงต่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซ่ ึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาใน
การปรับลดอัตราส่วนให้เป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด หรื อเห็นชอบให้ดาเนินการได้
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
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2. เกณฑ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี”) ส่วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน
3. การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนได้นาแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก โดยกองทุนไม่ได้ปรับปรุ งย้อนหลัง
งบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน ซึ่งเป็ นแนวทางที่สามารถกระทาได้ตามข้อกาหนดของแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตามการนาแนวปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นของ
กองทุน โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี้
3.1 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีกาหนดให้กองทุนวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งไม่แตกต่างจากนโยบาย
การบัญชี เดิม และกาหนดให้วดั มูลค่าหนี้ สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยรับรู ้ดอกเบี้ ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง เดิมกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาตามเกณฑ์คงค้าง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกองทุน
3.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสาหรับรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติในการขายสิ นทรัพย์หรื อการโอนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมภายใต้
สภาพปัจจุบนั ของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อโอนหนี้สินกัน
ในขณะที่ท้งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของ
ผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กองทุน
จึงเปิ ดเผยเพิ่มเติมดังที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 9
4. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนาแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนและ
วัดมู ลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นเงิน ฝากธนาคารที่ วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุ นตัด
จาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราผลตอบแทนจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตั ราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน จะใช้อตั รา
ผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้ อ ในกรณี ที่ไม่มีอตั ราผลตอบแทนดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะประมาณ
ราคายุติธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนประกาศกาหนด
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ซึ่ งกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ย
จ่ายโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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4.1 การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี (ต่ อ)
ในกรณี ที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ผิดนัดชาระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนาไปลดรายได้ดอกเบี้ยทันที
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจานวนดอกเบี้ยที่จะไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ตอ้ งตัดบัญชีเป็ นดอกเบี้ยที่กองทุนซื้ อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ย
ค้างรับดังกล่าวโดยนาไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่ซ้ือมา
4.2 การวัดค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ นและวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุ ด ณ วันที่วดั มูลค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.3 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
กองทุนบันทึกกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกาไรขาดทุน
ในการจาหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุน
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.4 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่กาหนดในแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณ
การรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
4.5 บัญชีปรับสมดุล
บัญชีปรับสมดุลถือเป็ นส่วนหนึ่งของกาไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เพื่อทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีส่วนในสิ นทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรื อได้รับส่ ว นแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่
ว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลา
5. ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 17 ธันวาคม
2564
2563
ซื้อเงินลงทุน
3,506,501,056.63
1,507,681,644.83
ขายเงินลงทุน
3,554,489,994.24
1,415,573,669.52
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6. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบีย้
จานวนเงิน
ร้ อยละ (ต่ อปี )
(บาท)
กระแสรายวัน
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
รวม

0.20
0.15

2,000.00
52,641,834.79
111,520.26
52,755,355.05

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบีย้
จานวนเงิน
ร้ อยละ (ต่ อปี )
(บาท)
0.25
0.20

2,000.00
144,007,982.91
111,324.08
144,121,306.99

7. ค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุ น โดยมีธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่ าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนตามที่ ระบุในหนังสื 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 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
บริ ษทั จัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่า
หนี้สินทั้งสิ้น ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ
8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุมกองทุนหรื อถูกควบคุมโดย
กองทุนไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
กองทุนมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จัดการกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน))

*บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (ความสัมพันธ์เดิม)
*บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
มีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันกับบริ ษทั จัดการกองทุน (ความสัมพันธ์เดิม)
* วันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และได้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์การเป็ นกิจการที่
เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน) และธนาคารออมสิ น ดังนั้นรายการที่
เกี่ยวข้องกันกับกิจการดังกล่าวจึงรับรู ้จนถึงวันที่สิ้นสุ ดความสัมพันธ์
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่ อ)
กองทุนมีรายการธุ รกิจระหว่างกันที่สาคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่น ซึ่ งมีผูถ้ ือหุ้ นและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับ
บริ ษทั จัดการและกองทุน รายการที่สาคัญดังกล่าวมีดงั นี้
8.1 รายการระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 17 ธันวาคม
นโยบายการกาหนดราคา
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
49,982,794.14
49,527,068.05 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
3,123,924.63
3,095,441.71 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
ค่านายหน้า
258,040.78
อัตราตลาด
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) - ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์
เงินปันผลรับ
4,803,600.00
ราคาตลาด
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) - ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์
ขายเงินลงทุน
12,404,849.68
ราคาตลาด
เงินปันผลรับ
22,522.00
ตามที่ประกาศจ่าย
8.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 17 ธันวาคม
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

2,409,130.44
150,570.65

2,313,232.30
144,577.02

9. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
9.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้ อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่ น่าเชื่อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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9.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่ อ)
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
(ข้อมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 2)

ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อ
หนี้สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 3) ข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)
กองทุนมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารทุน
2,346,233,011.10
2,346,233,011.10
(หน่ วย : บาท)
ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารทุน
2,206,807,528.90

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3
-

-

รวม
2,206,807,528.90

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัด
ประเภทอยูใ่ นระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อา้ งอิง
สาหรับเครื่ องมือเหล่านี้
9.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้นราคาตราสารหนี้ จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้ จะมี ราคาเพิ่ มสู งขึ้น ยิ่งตราสารหนี้ มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้ นั้น ก็จะมี ความ
อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราดอกเบีย้
ไม่ มีอัตรา
อัตราตลาด
คงที่
ดอกเบีย้
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
52,753,355.05
2,000.00
52,755,355.05
หลักทรัพย์จดทะเบียน
2,346,233,011.10
2,346,233,011.10
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9.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์จดทะเบียน

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด

อัตราดอกเบีย้
คงที่

ไม่ มีอัตรา
ดอกเบีย้

รวม

144,119,306.99
-

-

2,000.00
2,206,807,528.90

144,121,306.99
2,206,807,528.90

9.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินโดยแบ่งตามวันที่ครบกาหนดจากวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีสาระสาคัญ
ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี
ไม่ มีกาหนด
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร 52,755,355.05
52,755,355.05
หลักทรัพย์
จดทะเบียน
2,346,233,011.10
2,346,233,011.10
(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร 144,121,306.99
หลักทรัพย์
จดทะเบียน
-

ภายใน 1 ปี

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาครบกาหนด
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี

ไม่ มีกาหนด

รวม

-

-

-

-

144,121,306.99

-

-

-

2,206,807,528.90

2,206,807,528.90

9.4 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทุนมีความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
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9.5 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรื อหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
9.6 ความเสี่ยงด้ านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่ องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กบั
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่ งสภาวการณ์ดงั กล่ าวอาจมีผลกระทบด้าน
บวกหรื อลบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ ออกตราสาร ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ประเภทของธุ รกิจของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทาให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้
9.7 การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน
10. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

