รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta
(T-PrimeLowBeta)
รหัสกองทุน 4114

สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์จั ด การกองทุ น ธนชาต จํา กั ด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดํา เนิ น งานของ
กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัวได้ร้อยละ 1.6 เทียบกับปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 6.1 แม้การเติบโตจะเป็ นบวกได้
เล็กน้อยแต่ถือว่าเป็ นการฟื้ นตัวที่ล่าช้าจากการระบาดของโควิดหลายระลอก โดยเฉพาะการระบาดของสายพันธุ์เดลตา
ในช่ วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ที่ส่งผลให้หลายกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จถูกจํากัดอยู่ใต้มาตรการควบคุมการระบาดที่
เข้มงวด และยังลุกลามไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างส่ งผลให้เกิดภาวะชะงักงันในสายการผลิตอีกด้วย อย่างไรก็
ตามการเร่ งฉี ดวัคซี นเข็มกระตุน้ ในไตรมาสสุ ดท้ายของปี ช่วยบรรเทาการระบาดให้คลี่คลายลง ส่ งผลให้ภาครัฐทยอย
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมที่เข้มงวดและทําให้เศรษฐกิจกลับมาดําเนินการได้ แม้จะมีการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์
เดลตามาสู่ โอมิครอนในช่วงปลายปี แต่ดว้ ยภาวะความรุ นแรงของโรคที่ลดตํ่าลงทําให้ความกังวลของการปิ ดประเทศ
อี กครั้ งไม่ เกิ ดขึ้น ภาคการท่ องเที่ ยวยังคงซบเซาต่ อเนื่ องจากปี ก่ อนถึ งแม้ไทยจะเริ่ มเปิ ดรั บนักท่ องเที่ ยวผ่านภูเก็ต
แซนด์บอกซ์ต้ งั แต่กลางปี 2564 แต่จากข้อจํากัดจากประเทศต้นทางกอปรกับการระบาดของโอมิครอนทัว่ โลกในช่วง
ท้ายปี ส่ งผลให้ภาพการท่องเที่ยวยังคงหดตัวจากปี ก่อน การส่ งออกเป็ นแรงขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิ จในปี 2564
โดยกลับมาขยายตัวได้ในอัตราสู งที่ร้อยละ 16.5 จากปี ก่อนที่หดตัวร้อยละ 6.5 ซึ่ งเป็นผลจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
และการค้าโลก ทั้งนี้ SET Index ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ตน้ ปี และจบปี ที่ 1,657.62 จุด
สําหรับเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดจะขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.7 และมีแนวโน้มเศรษฐกิจจะสามารถกลับมาอยู่
ในระดับก่อนเกิดการระบาดได้ในช่วงครึ่ งหลังของปี แรงขับเคลื่อนสําคัญมาจากทั้งปั จจัยภายในและภายนอกประเทศ
ได้แก่ ความคืบหน้าของการกระจายวัคซี นที่ช่วยหนุนให้ไทยและหลายๆ ประเทศสามารถเปิ ดประเทศได้มากขึ้น การ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกและผลเชิ งบวกจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคส่ งผลดีต่อภาคส่ งออกของไทย การ
ปรับตัวของภาคธุ รกิจที่อาจนําไปสู่ วฏั จักรการลงทุนรอบใหม่ แรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยกระตุน้ การใช้
จ่ายในประเทศ ขณะที่ภาคท่องเที่ยวมีทิศทางปรับดีข้ ึนแต่ยงั คงเป็นระยะแรกของการฟื้ นตัว โดยคาดว่าจะทยอยปรับดี
ขึ้นอย่างค่อยเป็ นค่อยไปแม้ทางการไทยจะมีนโยบายเปิ ดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติต้ งั แต่ปลายปี ก่อน แต่การฟื้ น
ตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจยังมีขอ้ จํากัดท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส เป็ นผลให้
หลายประเทศที่เป็ นตลาดนักท่องเที่ยวที่สาํ คัญของไทยยังคงมีมาตรการคุมเข้มการเดินทางระหว่างประเทศอยู่ จึงคาด
จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2565 จะอยูท่ ี่ 7.5 ล้านคน เทียบกับปี 2564 ที่ 0.35 ล้านคน และคาดกลับสู่ ระดับก่อน
เกิดการระบาดที่ 40 ล้านคน ในปี 2568
สําหรับกองทุนเปิ ดธนชาต PrimeLowBeta ในรอบปี ที่ผา่ นมา กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยนํ้าหนักการลงทุนส่ วนมากอยู่ในธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ กลุ่มสื่ อ และกลุ่ม
อาหารและเครื่ องดื่ม
บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ตัง้ แต่ จัดตัง้

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

1 พ.ย. 64

1 ส.ค. 64

1 ก.พ. 64

1 ก.พ. 62

1 ก.พ. 60

10 ปี 1

กองทุน 1

-

2 ก.พ. 59

ถึง 1 ก.พ. 65 ถึง 1 ก.พ. 65 ถึง 1 ก.พ. 65 ถึง 1 ก.พ. 65 ถึง 1 ก.พ. 65 ถึง 1 ก.พ. 65

T-PrimeLowBeta
Benchmark

ถึง 1 ก.พ. 65

-1.20

2.36

19.18

0.47

1.95

-

3.49

3.11

10.36

15.65

3.34

4.23

-

7.68

-0.85
-1.23
0.50
-0.34
-0.28
-0.51
Information Ratio2
10.69
9.58
9.83
15.50
13.01
12.40
ความผันผวนของ
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 ตัวชีวดั ของกองทุนรวมนี้ ใช้ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(SET TRI)
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 1.78 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 ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

15,662.05
1,305.17
208.83
ไม่มี
185.15
17,361.20

1.604%
0.134%
0.021%
ไม่มี
0.020%
1.779%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้ อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
1
นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล
28 มิถุนายน 2564
2
นายอนุชา จิตสมเกษม
17 พฤศจิกายน 2558
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)
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ค่ านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์

ลําดับ

ชื่อบริ ษทั นายหน้า

ค่านายหน้า
(พันบาท)

อัตราส่ วนค่า
นายหน้าแต่ละราย
ต่อค่านายหน้า
ทั้งหมด

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

บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2,003.80
903.99
710.22
601.07
600.70
373.82
252.36
209.05

31.49%
14.21%
11.16%
9.45%
9.44%
5.87%
3.97%
3.29%

9.
10.
11.
12.

บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ซิต้ ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
รวมค่านายหน้า

202.99
194.26
171.70
116.66

3.19%
3.05%
2.70%
1.83%

17.78
4.99
6,363.39

0.28%
0.07%
100.00%

13.
14.
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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 1 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคา
ตลาด
24,386.99

(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
2.73%
-

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลักทรัพย์

อันดับความน่าเชื่อถือ

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

TRIS

FITCH

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

หุ้นสามัญ

870,550.70

100.00

870,550.70

97.38

ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

866,127.50

99.49

866,127.50

96.89

ธนาคาร
TISCO

722.80

71,195.80
71,195.80

8.18
8.18

71,195.80
71,195.80

7.96
7.96

13,490.70

39,932.47
39,932.47

4.59
4.59

39,932.47
39,932.47

4.47
4.47

บริษัท ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน)

1,176.50

176,521.45
73,531.25

20.28
8.45

176,521.45
73,531.25

19.75
8.23

RS

บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

3,593.70

66,483.45

7.64

66,483.45

7.44

MAKRO

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

907.00

36,506.75

4.19

36,506.75

4.08

225.10

81,196.25
49,747.10

9.33
5.71

81,196.25
49,747.10

9.08
5.56

411.10

31,449.15

3.61

31,449.15

3.52

1,519.60

31,829.42
17,779.32

3.66
2.04

31,829.42
17,779.32

3.56
1.99

515.60

14,050.10

1.61

14,050.10

1.57

5,086.80

58,498.20
58,498.20

6.72
6.72

58,498.20
58,498.20

6.54
6.54

1,157.80

54,706.05
54,706.05

6.28
6.28

54,706.05
54,706.05

6.12
6.12

1,957.20

116,790.14
49,419.30

13.42
5.68

116,790.14
49,419.30

13.07
5.53

938.15

28,848.14

3.31

28,848.14

3.23

1,195.00

24,736.50

2.84

24,736.50

2.77

266.40

13,786.20

1.58

13,786.20

1.54

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด
(มหาชน)

2,497.10

36,929.62
28,466.94

4.24
3.27

36,929.62
28,466.94

4.13
3.18

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด

2,549.00

8,462.68

0.97

8,462.68

0.95

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชีย ลกรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

วัสดุก่อสร้ าง
DCC
พาณิชย์
CPALL

บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด
(มหาชน)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ADVANC
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จํากัด (มหาชน)
INTUCH

บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

พลังงานและสาธารณู ปโภค
TTW
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน)
BAFS

บริษัท บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)

สือ่ และสิง่ พิมพ์
ONEE

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
(มหาชน)

เงินทุนและหลักทรัพย์
ASK
บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิง่ จํากัด
(มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
SAPPE
บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)
MINT

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
จํากัด (มหาชน)

TU

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

M

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

การแพทย์
PR9
CHG

(มหาชน)
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ชื่อหลักทรัพย์

อันดับความน่าเชื่อถือ

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

TRIS

FITCH

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

ประกันชีวิตและประกันภัย
BLA
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน)
บรรจุภัณฑ์
SCGP

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด

(มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SPALI
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
SC

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่

206.30

8,767.75
8,767.75

1.01
1.01

8,767.75
8,767.75

0.98
0.98

427.00

26,687.50
26,687.50

3.07
3.07

26,687.50
26,687.50

2.99
2.99

3,379.20

163,072.84
77,045.76

18.73
8.85

163,072.84
77,045.76

18.24
8.62

12,601.90

50,155.56

5.76

50,155.56

5.61

จํากัด (มหาชน)
BRI

บริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน)

2,233.80

29,709.54

3.41

29,709.54

3.32

AMATAV

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)

832.70

6,161.98

0.71

6,161.98

0.69

4,423.20

0.51
0.51
0.51

4,423.20
4,423.20
4,423.20

0.49
0.49
0.49

24,386.99

2.73

24,386.99
24,386.99

2.73
2.73

(975.58)
5,296.46
(6,272.03)

(0.11)
0.59
(0.70)

893,962.11

100.00

ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
NETBAY
บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

184.30

4,423.20
4,423.20

เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
KBANK - S/A

F1+(tha)*

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

BBB+* Baa1*

24,383.44

สินทรัพย์ อนื่ และหนี้สนิ อืน่
สินทรัพย์ อนื่
หนี้สนิ อืน่
รวมทัง้ สิน้

870,550.70

* 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 Prime Low Beta
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
หมายเหตุ

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้
จากการซื้ อเงินลงทุน
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์สุทธิ

3
5

870,550,697.25
24,383,440.47

974,537,145.00
36,553,700.05

3,545.70
5,296,456.14
900,234,139.56

7,151.44
11,083,358.94
1,022,181,355.43

4,345,403.90
387,354.01
1,473,057.70
66,218.24
6,272,033.85
893,962,105.71

5,085,083.25
1,755,245.36
63,438.61
6,903,767.22
1,015,277,588.21

727,721,685.76

984,967,847.16

(73,814,482.33)
240,054,902.28
893,962,105.71

(32,802,107.34)
63,111,848.39
1,015,277,588.21

12.2844
72,772,168.5764

10.3077
98,496,784.7156

7

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่ วย
จานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายแล้ วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่ วย)

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
หมายเหตุ

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

รายได้
รายได้เงินปันผล
รายได้จากดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

3

25,820,225.80
38,408.11
25,858,633.91

81,992,110.00
148,993.19
82,141,103.19

15,662,054.85
208,827.36
1,305,171.33
45,300.00
20,250.00
119,604.57
17,361,208.11
8,497,425.80

26,144,756.40
348,596.75
2,178,729.68
45,300.00
35,180.00
261,080.71
29,013,643.54
53,127,459.65

39,972,674.54
128,478,714.77
168,451,389.31

(560,587,340.86)
141,430,328.91
(419,157,011.95)

176,948,815.11
(5,761.22)
176,943,053.89

(366,029,552.30)
(14,492.98)
(366,044,045.28)

3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ (ขาดทุน)สุ ทธิ

6,7
6
6,7

รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึน้ และที่ยงั ไม่เกิดขึน้

3

การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13
กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta
กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta ("กองทุน") เป็ นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิ ดโดยไม่มีกาหนดอายุโครงการ กองทุน
ได้รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตั้งเป็ นกองทุนเปิ ด เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2559 มี มูลค่าโครงการจดทะเบี ยน 3,500 ล้านบาท แบ่งเป็ น 350 ล้านหน่ วย มูลค่าหน่ วยละ 10 บาท ในระหว่า ง
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินลงทุนของโครงการได้ไม่เกิน
300 ล้านบาท จัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด (“ บริ ษทั จัดการ”)
กองทุ น เปิ ดธนชาต Prime Low Beta เป็ นกองทุ น รวมพิ เ ศษ โดยมี ก ารกระจายการลงทุ น น้ อ ยกว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน
ซึ่ งมีนโยบายลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งตราสารแห่ งทุนที่เป็ นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างต่า (Low correlation to
the SET Index (low beta)) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ส่ วนที่เหลือจะ
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน ตราสารแห่ งหนี้ และ/หรื อเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรื อหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (Hedging) ในกรณี ที่หลักทรั พย์ปรับตัว
ลดลงโดยไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอนั ดับ
ความน่ าเชื่ อ ถื อต่ ากว่ าที่ สามารถลงทุน ได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไ ม่ ได้รับการจัดอันดับความน่ า เชื่ อถื อ
(Unrated Security) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unrated Security) ยกเว้นในกรณี ขณะที่เริ่ มลงทุน
ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) หรื อเป็ น
ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ากว่า Investment
grade หรื อยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรื อเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisted) กองทุน
จะมี ไว้ซ่ ึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมี เวลาในการปรั บลดอัตราส่ วนให้เป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด หรื อ
เห็นชอบให้ดาเนินการได้
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
2. เกณฑ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี”) ส่วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน
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3. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
3.1 เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่ มแรก
กองทุนรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม
สาหรับลูกหนี้ กรณี ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ กองทุนจะรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วย
ราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้
การวัดมูลค่าภายหลัง
- หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุ ด ณ วันที่วดั มูลค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ วดั มูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราผลตอบแทนจากสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตั ราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
จะใช้อตั ราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้ อ ในกรณี ที่ไม่มีอตั ราผลตอบแทนดังกล่าว บริ ษทั
จัดการจะประมาณราคายุติธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนประกาศกาหนด
- เงินฝากธนาคารวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
- หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
การผิดนัดชาระ
ในกรณี ที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ผิดนัดชาระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนาไปลดรายได้ดอกเบี้ยทันที
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจานวนดอกเบี้ยที่จะไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ตอ้ งตัดบัญชีเป็ นดอกเบี้ยที่กองทุนซื้ อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ย
ค้างรับดังกล่าวโดยนาไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่ซ้ือมา
3.2 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
กองทุนบันทึกกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกาไรขาดทุน
ในการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุน
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตดั จาหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่งยอดที่ตดั จาหน่ายนี้แสดง
เป็ นรายการปรับปรุ งกับดอกเบี้ยรับ
3.3 ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
3.4 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงิ นให้สอดคล้องกับหลักการบัญ ชี ที่กาหนดในแนวปฏิ บัติท างบัญ ชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การ
ประมาณการรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
3.5 บัญชีปรับสมดุล
บัญชี ปรับสมดุลถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกาไรสะสม ซึ่ งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
เพื่อทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีส่วนในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการลงทุนหรื อได้รับส่ วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู ้
ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลา
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4. ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2565
2564
1,746,740,248.98
2,713,666,106.05
2,019,178,086.04
3,810,260,920.95

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
5. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
อัตราดอกเบีย้
จานวนเงิน
ร้ อยละ (ต่ อปี )
(บาท)
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
รวม

0.10

24,383,440.47
24,383,440.47

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
อัตราดอกเบีย้
จานวนเงิน
ร้ อยละ (ต่ อปี )
(บาท)
0.10

36,553,700.05
36,553,700.05

6. ค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียนหน่ วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิ กรไทย
จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ู แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนตามที่ระบุในหนังสื อชี้ ชวนที่
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 มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
หักด้วย มูลค่าหนี้ สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คานวณ ทั้งนี้ โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนที่ยงั ไม่ได้มีการคานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ นหนี้ สิน
จนถึงวันที่คานวณ
7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกองทุนหรื อถูกควบคุมโดยกองทุน
ไม่ว่าจะเป็ 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 และได้รวมกับ ธนาคารทหารไทยธน
ชาต จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษัท ใหญ่ ข องธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) และตั้ง แต่ ว ัน ที่ 3
(เดิมชื่อ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน))
กรกฎาคม 2564 เป็ นต้นไป เปลี่ยนเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จัดการกองทุน
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7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่ อ)
กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สาคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่น ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั
จัดการและกองทุน รายการที่สาคัญดังกล่าวมีดงั นี้
7.1 รายการระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 1 กุมภาพันธ์
นโยบายการกาหนดราคา
2565
2564
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
15,662,054.85
26,144,756.40 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
1,305,171.33
2,178,729.68 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2565
2564
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
1,301,695.27
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
108,474.62

1,558,516.08
129,876.36

8 การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
8.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที่ จะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอ
ซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง
กาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการ
ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่ อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
(ข้อมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 2) ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อ
หนี้สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 3) ข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)
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8.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่ อ)
กองทุนมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารทุน
870,550,697.25

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ระดับ 2
ระดับ 3
-

-

รวม
870,550,697.25
(หน่ วย : บาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารทุน
974,537,145.00

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ระดับ 2
ระดับ 3
-

-

รวม
974,537,145.00

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่ งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัด
ประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อา้ งอิง
สาหรับเครื่ องมือเหล่านี้
8.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้ จะมี ราคาเพิ่มสู งขึ้น ยิ่งตราสารหนี้ มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้ น้ นั ก็จะมี ความ
อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ไม่ มีอัตราดอกเบีย้
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
24,383,440.47
24,383,440.47
หลักทรัพย์จดทะเบียน
870,550,697.25
870,550,697.25
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8.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์จดทะเบียน

36,553,700.05
-

อัตราดอกเบีย้ คงที่
-

ไม่ มีอัตราดอกเบีย้
974,537,145.00

รวม
36,553,700.05
974,537,145.00

8.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินโดยแบ่งตามวันที่ครบกาหนดจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีสาระสาคัญ
ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
เกิน 5 ปี
ไม่ มีกาหนด
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
24,383,440.47
24,383,440.47
หลักทรัพย์
จดทะเบียน
870,550,697.25
870,550,697.25
(หน่ วย : บาท)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
เกิน 5 ปี
ไม่ มีกาหนด

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

รวม

36,553,700.05

-

-

-

36,553,700.05

-

-

-

974,537,145.00

974,537,145.00

8.4 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทุนมีความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
8.5 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรื อหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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8.6 ความเสี่ยงด้ านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่ องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่ งผลตอบแทนของเงินลงทุน
ดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่ งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมี
ผลกระทบด้านบวกหรื อลบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกตราสาร ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ประเภทของธุรกิจของบริ ษทั ผูอ้ อก
ตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทาให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้
8.7 การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน
9. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

