รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาตพร็อพเพอร์ ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
(T-PropInfraFlex)
รหัสกองทุน 3173

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลัก ทรั พ ย์จดั การกองทุ น ธนชาต จํา กัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ข อ
รายงานการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดธนชาตพร็ อพเพอร์ต้ ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
เฟล็ ก ซิ เ บิ ล สํ า หรั บ รอบระยะเวลาระหว่ า งวัน ที่ 1 มี น าคม 2562 ถึ ง วัน ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563 ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
เศรษฐกิจโลกในปี 2562 มีทิศทางชะลอตัว โดย IMF ลดคาดการณ์ GDP
ของปี 2562 และ 2563 ลง สาเหตุหลักมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ
ที่ ส่งผลลบต่อการส่ งออกทัว่ โลก สังเกตได้จากดัชนี PMI ภาคการผลิ ตของทั้ง
สหรัฐฯ จีน ยุโรป และญี่ปุ่น ที่ลดตํ่ากว่า 50 จุด ขณะที่ยอดขายรถยนต์ทวั่ โลกมี
แนวโน้มหดตัวตามยอดขายในจีนที่ลดลงมาก กระทบต่อยอดส่ งออกและการผลิต
ของเยอรมันและญี่ปุ่น การชะลอตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว ส่ งผลให้ธนาคารกลางทัว่
โลกหันมาใช้มาตรการทางการเงินตั้ง โดย FED ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 3 ครั้ง
ตั้งแต่กลางปี 2562 โดยปรับลดจาก 2.00 - 2.25% ลงมาที่ 1.50 – 1.75% และเริ่ ม
มาตรการอัดฉี ดสภาพคล่องในเดือน พฤศจิกายน จนถึงกลางปี 2563 เป็ นอย่างน้อย
ฟาก ECB เริ่ มกลับมาใช้มาตรการ QE อีกครั้ง ถึงแม้จะไม่ลดดอกเบี้ยนโยบาย แต่
หลายประเทศในกลุ่มเริ่ มพูดถึงการใช้นโยบายการคลังเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ ขณะที่
ญี่ปุ่นมีการประกาศแผนกระตุน้ เศรษฐกิจ ด้วยงบประมาณที่สูงถึง 13 ล้านล้านเยน
เพื่อรับมือกับภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากผลของสงครามการค้า
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ทั้งภาครัฐและเอกชนปรับลดคาดการณ์ GDP ลง
เป็ นระยะ หลังตัวเลขส่ งออกหดตัวมากกว่าคาดและการฟื้ นตัวเป็ นไปได้ช้า ตาม
ปริ มาณการค้าโลกที่ ลดลงจากสงครามการค้า ส่ งผลให้การผลิ ตและการลงทุ น
ภาคเอกชนขยายตัวช้าลง เช่ นเดี ยวกับการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวช้าลงจากความ
ล่าช้าในการจัดทํางบประมาณ การบริ โภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้แต่ชะลอลงโดย
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนจากหนี้ ครัวเรื อนที่เพิ่มขึ้น ภาพรวมรายได้แรงงานแย่ลงทั้ง
ภายนอกและภายในภาคเกษตรจากการผลิตที่ชะลอตัวลงและภัยแล้ง สําหรับการ
ท่ อ งเที่ ย วยังเห็ นจํา นวนนักท่ อ งเที่ ย วเพิ่ม ขึ้ นเที ย บกับ ปี 2561 จากฐานตํ่าเพราะ
เหตุการณ์เรื อล่ม และการต่ออายุมาตรการ VOA ที่เข้ามาช่วย
สําหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังคงถูกกดดันจากการระบาดของ
ไวรั ส COVID-19 โดยผลกระทบในช่ ว งแรกเกิ ด กับ ภาคการท่ อ งเที่ ย วที่ พ่ ึ ง พา
เศรษฐกิจจีนเป็ นหลัก ทั้งธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน และสนามบิน และ
อาจลุกลามไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมและธุ รกิ จ ทัว่ ไป นอกจากนี้ ยงั มี เรื่ อ งภัยแล้ง ที่
ต่ อ เนื่ อ งจากปี ก่ อ นที่ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้เ กษตรกรอย่า งหลี กเลี่ ย งไม่ ไ ด้
อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์จะเริ่ มคลี่คลายได้ในช่วงครึ่ งปี หลัง ทั้งภัยแล้งที่จะ
สิ้ นสุ ดลง การระบาดของไวรัสที่คาดชะลอตัวลงได้ หลังผ่านช่วงฤดูร้อน และการ
เร่ งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ กอปรกับแนวโน้มการลดดอกเบี้ยนโยบายของ
ธปท. และการออกมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ จากภาครัฐเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
สําหรับกองทุนเปิ ดธนชาตพร็ อพเพอร์ ต้ ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิ
เบิล ในรอบปี ที่ผา่ นมา กองทุนเน้นนํ้าหนักการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
โดยนํ้าหนักการลงทุนกระจายอยู่ในกองทุ นอสังหาริ มทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการ

ลงทุ น ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ และกองทุ นรวมโครงสร้ า งพื้ น ฐาน โดยกระจายการ
ลงทุนในหลากหลายธุ รกิจ เช่น กลุ่มพื้นที่ศูนย์การค้า กลุ่มพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
กลุ่มอาคารสํานักงาน
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุนอย่าง
รอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 เดือน

6 เดือน

30 พ.ย. 62

31 ส.ค. 62

1 ปี

1

28 ก.พ. 62

3 ปี

1

28 ก.พ. 60

5 ปี

1

10 ปี

-

ตั ้งแต่ จัดตั ้ง

1

กองทุน

-

1

1 มี.ค. 59

ถึง 28 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63

ถึง 28 ก.พ. 63

T-PropInfraFlex

-8.27

-10.56

6.75

7.60

-

-

8.16

Benchmark

-3.58

-4.68

7.17

4.67

-

-

4.64

-0.60

-0.94

-0.07

0.61

-

-

0.66

12.79

10.52

9.92

6.72

-

-

7.00

Information Ratio
ความผันผวนของ

2

ผลการดํา เนินงาน

ผลการดําเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คาํ นวณเป็ น % ต่อปี
1 ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุน ในการสร้ าง
ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ ยง
Benchmark: คํานวณจาก ดัชนี กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (PFUND) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (50%) และ The FTSE Strait times REITs Index (25%)
และ MSCI World Infrastructure Index (25%)
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคํานวณ คือ ค่ากลางเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักของธนาคารแห่งประเทศไทย

การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio :
“PTR”) เท่ากับ 0.81 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นบริษทั จัดการ
ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญ
ประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั จัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผา่ นทาง
เว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) ในเมนู
หัวข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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กองทุนเปิ ดธนชาตพร็อพเพอร์ต้ ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ของรอบปี บัญชีต้งั แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของ
มูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ
1.069%
0.134%
0.021%
ไม่มี
0.028%
1.252%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
24,032.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
3,004.00
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
480.64
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
627.03
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
28,143.68
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

ค่ านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์

ลําดับ

1.

ชื่อบริ ษทั นายหน้า

บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จํากัด
2. บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด
(มหาชน)
3. บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
4. บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด
(มหาชน)
5. บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศ
ไทย) จํากัด
6. บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
7. บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี จีเอส-ซี ไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จํากัด
8. บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
9. บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน)
รวมค่านายหน้า

อัตราส่ วน
ค่านายหน้า
ค่านายหน้า
แต่ละราย
(พันบาท)
ต่อค่า
นายหน้า
ทั้งหมด
3,105.21
80.75%
548.46

14.26%

47.99
39.91

1.25%
1.04%

35.84

0.93%

23.56
20.84

0.62%
0.54%

16.17
7.40

0.42%
0.19%

3,845.38

100.00%
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั

รายชื่ อผู้จัดการกองทุน
ลํา ดับ
1
2
3
4
5

ชื่ อ - นามสกุล
นายอําพล โฆษิตาภรณ์
นายอนุชา จิตสมเกษม
นายสมประสงค์ แซ่จิว
นายศตนนท์ ทัน
นายพงศ์เ ทพ สมประสงค์

วันที่เริ่ม บริหารกองทุน
3/1/2559
3/1/2559
5/2/2560
4/18/2560
10/10/2561

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การ
กองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต
(https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิ ดธนชาตพร็อพเพอร์ต้ ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการ
บุคคลอื่น
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้
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 แอนด์อินเวส
เมนท์แบงก์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ 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 ซี มิโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน)

ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการ
บุคคลอื่น
บริ ษทั นายหน้า

รายการผลประโยชน์
ตอบแทนของกองทุน

ข้อมูลวิจยั เพื่อ
ใช้เป็ นข้อมูลใน
การตัดสิ นใจ
ลงทุน

รายการผลประโยชน์
ตอบแทนของ
กองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (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)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

ข้อมูลวิจยั
เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจ
ลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
187,571,506.66
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล
34,233,319.58
ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง 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
8.75%
1.60 %
-
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพ ย์ และทรัพย์สินอื่น
ชื่ อหลั กทรัพ ย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(% )

อันดับความน่าเชื่ อถื อ
TRIS

FITCH

S&P

วันครบกํา หนด
Moody's

หุ้นสามัญ
ที่จ ดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
INTUCH บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จําก ัด (มหาชน)

จํา นวนหน่วย
(พันหน่วย)/
มูล ค่ าหน้าตัว๋
(พันบาท)

พัฒ นาอสั งหาริม ทรัพ ย์
LH
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จําก ัด (มหาชน)

มูล ค่ าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบี้ยค้ างรับ
(พันบาท)

ร้ อยละของ
มูล ค่ า
ทรัพ ย์สินสุ ทธิ

314,582.92
314,582.92
134,329.40
67,289.40

14.68
14.68
6.27
3.14

3.21

67,040.00

3.13

5.69
3.02

118,923.70
63,003.36

5.55
2.94

314,582.92
314,582.92
134,329.40
67,289.40

15.06
15.06
6.43
3.22

335.20

67,040.00

7,500.40

118,923.70
63,003.36

1,246.10

ADVANC บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จําก ัด (มหาชน)

มูล ค่ าตาม
ร้ อยละของ
ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน
ดอกเบี้ยค้ างรับ
(พันบาท)

AWC

บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จําก ัด (มหาชน)

7,209.70

35,183.34

1.68

35,183.34

1.64

MBK

บริ ษทั เอ็ม บี เค จําก ัด (มหาชน)

1,165.00

20,737.00

0.99

20,737.00

0.97

3,769.80

61,329.82
41,090.82

2.94
1.97

61,329.82
41,090.82

2.86
1.92

2,188.00

20,239.00

0.97

20,239.00

0.94

6,568.33

146.53
146.53
146.53
146.53
1,586,452.16
1,227,048.65
57,801.28
57,801.28

0.01
0.01
0.01
0.01
75.95
58.75
2.77
2.77

146.53
146.53
146.53
146.53
1,586,452.16
1,227,048.65
57,801.28
57,801.28

0.01
0.01
0.01
0.01
74.03
57.25
2.70
2.70

11,662.43

1,169,247.37
190,097.53

55.98
9.10

1,169,247.37
190,097.53

54.55
8.86

CPNREIT กองทรัสต์เ พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสั งหาริ มทรัพย์ CPN รี เ ทล โกรท

5,038.60

163,754.50

7.84

163,754.50

7.64

IMPACT
TLGF

ทรัสต์เ พื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก ้โลตัส รี เ ทล โกรท

5,896.40
5,655.80

119,107.28
113,681.58

5.70
5.44

119,107.28
113,681.58

5.56
5.31

HREIT
SPF

ทรัสต์เ พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เ หมราช
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์สนามบินสมุย

11,916.05
5,210.90

101,286.44
84,416.58

4.85
4.04

101,286.44
84,416.58

4.73
3.94

FUTUREP กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค

3,243.60

72,007.92

3.45

72,007.92

3.36

CPTGF

5,264.90

67,390.72

3.23

67,390.72

3.14

3,200.55

52,169.01

2.50

52,169.01

2.43

ขนส่ งและโลจิสติกส์
BTS
บริ ษทั บีทีเ อส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จําก ัด (มหาชน)
BEM

บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จําก ัด (มหาชน)

ใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ
ที่ม ิได้จ ดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย
ขนส่ งและโลจิสติกส์
BTS-W5 บริ ษทั บีทีเ อส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จําก ัด (มหาชน)
ที่จ ดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย
อสั งหาริม ทรัพ ย์และก่ อสร้ าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
JASIF
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เ น็ต จัสมิน

170.38

กองทุนรวมอสั งหาริม ทรัพ ย์และกองทรัสต์เพื่ อการลงทุนในอสั งหาริม ทรัพ ย์
WHART ทรัสต์เ พื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เ มี่ยม โกรท

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท

LHHOTEL ทรัสต์เ พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
CPNCG

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เ ชียล โกรท

4,242.90

45,399.03

2.17

45,399.03

2.12

SPRIME

ทรัสต์เ พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท

2,677.90

35,348.28

1.69

35,348.28

1.65

GVREIT ทรัสต์เ พื่อการลงทุ
ํ
นในสิทธิการเชํ
ํ ่าอสังหําริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
BOFFICE ทรัสต์เ พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ

1,785.90
1,631.60

30,896.07
26,595.08

1.48
1.27

30,896.07
26,595.08

1.44
1.24

TPRIME

ทรัสต์เ พื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ต้ ี

1,623.00

26,130.30

1.25

26,130.30

1.22

FTREIT

1,077.35

17,129.87

0.82

17,129.87

0.80

BKER

ทรัสต์เ พื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เ พื่ออุตสาหกรรม
เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ต้ ี
ทรัสต์เ พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง เค.อี. รี เ ทล

1,572.91

13,448.40

0.64

13,448.40

0.63

MJLF

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเ พล็กซ์ ไลฟ์ สไตส์

1,111.10

10,388.79

0.50

10,388.79

0.48

GLANDRT ทรัสต์เ พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์

2,452.30

0.00

0.00

0.00

0.00

บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
DIF
กองทุนรวมโครงสร้างพี้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

11,007.63

359,403.51
173,920.49
173,920.49

17.21
8.33
8.33

359,403.51
173,920.49
173,920.49

16.78
8.12
8.12

ขนส่ งและโลจิสติกส์
TFFIF
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

15,718.90

185,483.02
185,483.02

8.88
8.88

185,483.02
185,483.02

8.66
8.66

8.98
8.98
3.73

187,571.51
187,571.51
77,974.75

8.75
8.75
3.64
2.33

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
อายุคงเหลื อน้อยกว่า 1 ปี
CB20312B พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

12/03/2563

78,000.00

187,571.51
187,571.51
77,974.75

CB20514C พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

14/05/2563

50,000.00

49,897.47

2.39

49,897.47

CB20820A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

20/08/2563

50,000.00

49,778.22

2.38

49,778.22

2.32

CB21107A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

07/01/2564

10,000.00

9,921.07

0.47

9,921.07

0.46

เงินฝากธนาคาร

34,233.32

1.60

ประเภทออมทรัพ ย์
BAY - S/A ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จําก ัด (มหาชน)

27,732.93

34,231.32
27,751.46

1.60
1.30

6,473.06

6,479.86

0.30

2.00

2.00
2.00

0.00
0.00

19,903.58
105,089.73
(85,186.15)

0.93
4.90
(3.97)

2,142,890.01

100.00

UOBT -

AAA*

ธนาคาร ยูโอบี จําก ัด (มหาชน)

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จําก ัด (มหาชน)

AAA*

BBB+*

Baa1*

AAA*
AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

สิ นทรัพ ย์อื่นและหนีส้ ิ นอื่ น
สิ นทรัพ ย์อื่น
หนีส้ ิ นอื่ น
รวมทั้งสิ้ น

2,088,753.11

100.00

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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อันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ สเรสติ้ง บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง (ประเทศไทย)
ความหมายของเรทติ้ง
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน (Investment
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
Grade Bonds)
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร (Speculative
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
Grade Bonds)
C
CCC, CC, C (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมีความเสี่ ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha)
อยูใ่ นภาวะที่ผดิ นัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สญ
ั ญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้
มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลําดับ สําหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํ ว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อนั ดับเครดิต
ตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
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 A+
vulnerable 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-

P1
P2
P3

A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBB-

Speculative Grade
This group involves speculative elements – capacity for continued payment of BB+
commitments is contingent upon a sustained business and economic environment BB
BBB+
B
BHigh 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

B
C
D

Default in payment of obligations - D
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งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เสนอ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิ ดธนชาตพร็อพเพอร์ต้ ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิ เบิล
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดธนชาตพร็ อพเพอร์ ต้ ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิ เบิล ซึ่ งประกอบด้วยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงิน
ลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดธนชาตพร็ อพเพอร์ ต้ ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิ เบิล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผล
การดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทุนตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกองทุน (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ น
รายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับ
ความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกองทุนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวให้ผบู ้ ริ หารทราบเพื่อให้มีการดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตาม
ความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่ อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจที่ จะเลิ กกองทุนหรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่ สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสํา คัญหรื อ ไม่ ไม่ ว่า จะเกิ ดจากการทุ จ ริ ตหรื อ ข้อ ผิด พลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ ง รวมความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ด้ว ย ความเชื่ อ มัน่ อย่า ง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสําคัญเมื่ อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พตลอดการตรวจสอบ การ
ปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ต
อาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
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-

-

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดย
ผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามี ความไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื่อง
หรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ที่
ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมิ นการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการ
ตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
บริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จํากัด

(นางสาวจินตนา มหาวนิช)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687
กรุ งเทพมหานคร : วันที่ 22 เมษายน 2563
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กองทุนเปิ ดธนชาตพร็อพเพอร์ ต ี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิ เบิล
งบดุล
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงิ นลงทุนตามมู ลค่ายุติธรรม (ราคาทุนปี 2563 : 2,006,643,505.95 บาท)
เงิ นลงทุนตามมู ลค่ายุติธรรม (ราคาทุนปี 2562 : 1,570,335,117.20 บาท)
เงิ นฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ยและเงิ นปันผล
จากการขายเงิ นลงทุน
สิ นทรัพย์อื่น

4,5

2,088,753,108.86

1,689,761,453.71

7

34,207,985.23

68,510,628.91

28,234,024.06
76,814,711.44
66,329.00

14,401,969.44
480,367.31
64,402.14

2,228,076,158.59

1,773,218,821.51

1,872,851.60
80,961,140.93
2,268,900.48
83,257.49
85,186,150.50
2,142,890,008.09

58,429.05
1,626,234.74
51,418.12
1,736,081.91
1,771,482,739.60

1,805,899,352.13

1,537,289,321.25

94,374,799.25
242,615,856.71
2,142,890,008.09

(5,391,916.88)
239,585,335.23
1,771,482,739.60

11.8660
180,589,935.2133

11.5234
153,728,932.1249

รวมสิ นทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้ จากการซื้ อเงิ นลงทุน
เจ้าหนี้ จากการรับซื้ อคื นหน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์ สุทธิ

9

สิ นทรัพย์ สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู ถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ สุทธิ

4
6

สิ นทรัพย์ สุทธิต่ อหน่ วย
จํา นวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายแล้ วทั้งหมด ณ วันสิ้ นปี (หน่ วย)
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(หน่ วย : บาท)
2562
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กองทุนเปิ ดธนชาตพร็อพเพอร์ ต ี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิ เบิล
งบกํา ไรขาดทุน
สํา หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2563

2562

4

รายได้จ ากการลงทุน
รายได้เงิ นปันผล

109,275,929.55

80,957,103.55

รายได้ดอกเบี้ย

3,229,806.22

1,679,287.38

รายได้อื่น

8,205,911.16

2,530,016.58

120,711,646.93

85,166,407.51

รวมรายได้
4

ค่าใช้ จ่ าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ

8,9

24,032,015.19

17,841,555.24

ค่าธรรมเนี ยมผู ด้ ูแลผลประโยชน์

8

480,640.27

356,831.03

ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน

8,9

3,004,001.84

2,230,194.44

ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี

50,300.00

50,300.00

ค่าใช้จา่ ยในการขายและรับซื้ อคื นหน่วยลงทุน

13,560.00

6,095.00

ภาษีเงิ นได้

22,165.37

ค่าใช้จา่ ยอื่น

563,167.82

364,034.28

28,165,850.49
92,545,796.44

20,849,009.99
64,317,397.52

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจริ งจากเงิ นลงทุน

21,888,545.19

27,187,073.88

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากเงิ นลงทุน

(37,316,733.60)

100,380,116.10

รวมรายการกํา ไร(ขาดทุน)สุ ทธิจ ากเงินลงทุน

(15,428,188.41)

127,567,189.98

การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์ สุทธิจ ากการดําเนินงาน

77,117,608.03

191,884,587.50

รวมค่าใช้ จ่ าย
รายได้จ ากการลงทุนสุ ทธิ

-

4

รายการกํา ไร(ขาดทุน)สุ ทธิจ ากเงินลงทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
1.

2.

3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2

ลักษณะของกองทุนเปิ ดธนชาตพร็อพเพอร์ ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
กองทุนเปิ ดธนชาตพร็ อพเพอร์ ต้ ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิ เบิล เป็ นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิ ดไม่มีกาํ หนดอายุโครงการกองทุนได้รับอนุ มตั ิจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตั้งเป็ นกองทุนเปิ ดและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2559 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 3,500 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 350,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท จัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต
จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่เป็ น บริ ษทั พรู เด็นเชี ยล คอร์ ปอเรชัน่ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด จํากัด (Prudential
Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
กองทุ น เปิ ดธนชาตพร็ อ พเพอร์ ต้ ี แอนด์ อิ น ฟราสตรั ค เจอร์ เฟล็กซิ เ บิ ล เป็ นกองทุ น รวมที่ มุ่ ง ลงทุ น ในหลักทรั พ ย์หรื อ ทรั พ ย์สิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับกลุ่ ม พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารทั้งที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน โดยพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ทั้งนี้ กองทุน
อาจจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครั้ง
เกณฑ์ ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนเปิ ดธนชาตพร็ อพเพอร์ต้ ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (“กองทุน”) ได้จดั ทําขึ้นและนําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง
การบัญชี สําหรับกิ จการที่ดาํ เนิ นธุ รกิ จเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชี อื่นที่เกี่ ยวข้องนอกจากนี้ กองทุนได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนตามประกาศสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนที่ สจก.ร 5/2545 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2545
การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ิทางบัญชีใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งใหม่หรื อออกใหม่ จํานวนหลาย
ฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ผูบ้ ริ หารของกองทุนเชื่ อว่ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
การประกาศใช้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารอง เลี้ยงชีพที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริ ษทั จัดการ
ลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ฝ่ ายบริ หารของกองทุนอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับดังกล่าว
นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
การวัดค่ าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้ อขายครั้งล่าสุ ด ณ วันที่วดั มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ ในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ณ วันที่วดั
มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุน แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนที่ประกาศล่าสุ ด ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน
กําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายเงินลงทุน บันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่จาํ หน่าย
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินปันผลรับรู ้เป็ นรายได้นบั ตั้งแต่วนั ที่มีสิทธิจะได้รับ
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
บัญชีส่วนเกินและส่ วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตดั จําหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งยอดที่ตดั จําหน่ายนี้แสดงเป็ นรายการปรับปรุ งกับดอกเบี้ยรับ
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4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

4.8

4.9

5.

ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงิ นได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้ อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย โดยมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ 20
สิ งหาคม 2562
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการรายการบัญชี บางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
บัญชีปรับสมดุล
บัญชี ปรับสมดุลถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกําไรสะสม ซึ่ งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อทําให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีส่วนในสิ นทรัพย์
สุ ทธิของกิจการลงทุนหรื อได้รับส่ วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่วา่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
การแบ่ งปันส่ วนทุน
กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปั นผล
การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
กองทุนแปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัว
เงิ นที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ในงบดุลให้เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ซึ่ งเป็ นอัตราแลกเปลี่ ยนถัวเฉลี่ยที่ประกาศโดยธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึก
ทันทีในงบกําไรขาดทุน
ตราสารอนุพ นั ธ์
อนุพนั ธ์ทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน ณ วันที่ วัดมูลค่า
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศบางส่ วนโดยการทําอนุพนั ธ์ทางการเงิน เช่น การทําสัญญา
ซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ มีมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นจะคํานวณโดยการใช้เทคนิ คและแบบจําลองตามทฤษฎี ในการ
ประเมิ นมูลค่ า ซึ่ งตัวแปรที่ ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเที ยบเคี ยงกับตัวแปรที่ มีอยู่ในตลาดโดยคํานึ งถึ งข้อมูลความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ อัตราการคิดลด ระยะเวลาที่จะถึงกําหนด และความผันผวนของมูลค่าอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งตัวแปรบางส่ วนจะถูกคํานวณจากสถาบันการเงินที่บริ ษทั
ทําธุรกรรมด้วย
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่น โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะ
วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2
ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3
ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของ มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ื อขายเงินลงทุนในระหว่างปี 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตัว๋ สัญญาใช้เงินเป็ นจํานวนเงิน 5,020.13 ล้านบาท (2562 : 2,784.36
ล้านบาท) โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 223.37 (2562 : ร้อยละ 167.00) ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี
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6.

กําไร(ขาดทุน)สะสมต้ นปี

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิสะสม (เริ่ มสะสม 1 มีนาคม 2559)
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสะสม
(เริ่ มสะสม 1 มีนาคม 2559)
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่เกิดขึ้นจริ งจากเงินลงทุนสะสม (เริ่ มสะสม 1 มีนาคม 2559)
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่เกิดขึ้นจริ งจากสัญญาอนุพนั ธ์สะสม (เริ่ มสะสม 1 มีนาคม 2559)
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากเงินลงทุนสะสม (เริ่ มสะสม 1 มีนาคม 2559)
การแบ่งปั นส่ วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสะสม (เริ่ มสะสม 1 มีนาคม 2559)
กําไร(ขาดทุน)สะสมต้ นปี
7.

ออมทรัพ ย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
รวม
กระแสรายวัน
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
รวม
รวมเงินฝากธนาคาร

9.

(608,083.85)
72,387,235.35
(3,000.00)
119,426,249.94
(208,262,786.43)
239,585,335.23

(608,083.85)
45,200,161.47
(3,000.00)
19,046,133.84
(141,216,921.44)
114,746,612.72

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราดอกเบีย้
จํานวนเงิน
ร้ อยละ (ต่ อปี )
(บาท)

8.

2563
256,645,720.22

(หน่ วย : บาท)
2562
192,328,322.70

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
อัตราดอกเบีย้
จํานวนเงิน
ร้ อยละ (ต่ อปี )
(บาท)

0.10
0.65

27,732,925.76
6,473,059.47
34,205,985.23

0.35
0.75

68,163,849.84
344,779.07
68,508,628.91

-

2,000.00
2,000.00
34,207,985.23

-

2,000.00
2,000.00
68,510,628.91

ค่ าใช้ จ่าย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุ นและนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น โดยมี ธนาคาร กรุ งศรี อ ยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ู แล
ผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามที่ระบุในหนังสื อชี้ชวนที่กองทุนถูกเรี ยกเก็บมีอตั ราดังนี้
ค่ าใช้ จ่าย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในประเทศ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
บริ ษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน
ณ วันที่คาํ นวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หกั รายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนที่ยงั ไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ นหนี้สินจนถึงวันที่คาํ นวณ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนใน
ต่างประเทศ
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกองทุนหรื อถูกควบคุมโดยกองทุนไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
กองทุนมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ความสั มพันธ์
บริษทั และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จัดการกองทุน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
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9.1

9.2

บริษทั และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ความสั มพันธ์
*บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
มีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันกับบริ ษทั จัดการกองทุน (ความสัมพันธ์เดิม)
*ธนาคารออมสิ น
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จัดการกองทุน (ความสัมพันธ์เดิม)
* วันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และได้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์การเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ ธนาคารออมสิ นและ
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน) ดังนั้นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการดังกล่าวจึงรับรู ้จนถึงวันที่สิ้นสุ ดความสัมพันธ์
กองทุนมีรายการธุ รกิ จระหว่างกันที่สาํ คัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่น ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ ้นและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัดการและกองทุน รายการที่สาํ คัญ
ดังกล่าวมีดงั นี้
รายการระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 28 กุมภาพันธ์
นโยบายการกําหนดราคา
2563
2562
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
24,032,015.19
17,841,555.24
ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
3,004,001.84
2,230,194.44
ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ค่านายหน้า
82,711.78
6,982.99
อัตราตลาด
ธนาคารออมสิ น
ซื้ อเงินลงทุน
382,635,291.66
184,540,941.90
ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน
277,504,997.41
109,405,694.30
ราคาตลาด
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ซื้ อเงินลงทุน
211,308,900.51
206,294,106.71
ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน
119,696,525.20
37,939,388.29
ราคาตลาด
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ซื้ อเงินลงทุน
39,899,533.60
ราคาตลาด
ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2563
2562

10.

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1,928,569.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
241,071.16
การแบ่ งปันส่ วนทุน
กองทุนได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยในระหว่างปี 2563 ดังนี้
สํ าหรับงวดบัญชีสิ้นสุ ด
อัตราต่ อหน่ วย (บาท)
1 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
0.1125
1 มีนาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562
0.1125
1 มิถุนายน 2562 - 31 สิ งหาคม 2562
0.1125
1 กันยายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
0.1125
รวมการแบ่ งปันส่ วนทุน
กองทุนได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยในระหว่างปี 2562 ดังนี้
สํ าหรับงวดบัญชีสิ้นสุ ด
อัตราต่ อหน่ วย (บาท)
1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
0.1000
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1,373,463.92
171,682.98

จํานวนเงิน (บาท)
17,430,846.20
18,699,315.25
17,112,900.68
20,844,024.42
74,087,086.55

จํานวนเงิน (บาท)
16,639,871.01
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สํ าหรับงวดบัญชีสิ้นสุ ด
อัตราต่ อหน่ วย (บาท)
1 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
0.1125
1 มิถุนายน 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
0.1125
0.1125
1 กันยายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
รวมการแบ่ งปันส่ วนทุน
11.
11.1

11.2

จํานวนเงิน (บาท)
18,063,871.03
17,081,625.55
15,260,497.40
67,045,864.99

การเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าหรับเครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่
เหมาะสม
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของกองทุนจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นและมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ อัตราดอกเบี้ยในตลาด กองทุนจึงประมาณ มูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
กองทุนมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและมีระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพ ย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตราสารทุน
314,729,442.80
314,729,442.80
ตราสารหนี้
187,571,506.66
187,571,506.66
หน่วยลงทุน
1,586,452,159.40
1,586,452,159.40
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

11.3

รวม

สิ นทรัพ ย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
49,384,419.00
ตราสารทุน
49,384,419.00
223,084,032.61
223,084,032.61
ตราสารหนี้
หน่วยลงทุน
1,417,293,002.10
1,417,293,002.10
ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ย
ในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสู งขึ้น ยิง่ ตราสารหนี้ มีอายุยาวเท่าไรราคา
ของตราสารหนี้น้ นั ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราดอกเบีย้
ไม่ มอี ตั รา
อัตราตลาด
คงที่
ดอกเบีย้
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
34,205,985.23
2,000.00
34,207,985.23
พันธบัตร
187,571,506.66
187,571,506.66
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(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

11.3

หลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน
ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (ต่ อ)

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
-

อัตราดอกเบีย้
คงที่
-

ไม่ มอี ตั รา
ดอกเบีย้
1,901,035,075.40
146,526.80

รวม
1,901,035,075.40
146,526.80
(หน่ วย : บาท)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด

11.4

อัตราดอกเบีย้
คงที่

ไม่ มอี ตั รา
ดอกเบีย้

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
68,508,628.91
2,000.00
พันธบัตร
223,084,032.61
หลักทรัพย์จดทะเบียน
1,466,677,421.10
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินโดยแบ่งตามวันที่ครบกําหนดจากวันที่ในงบดุลที่มีสาระสําคัญ ดังนี้

รวม
68,510,628.91
223,084,032.61
1,466,677,421.10

(หน่ วย : บาท)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตร
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

เมื่อทวงถาม

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ หรื อวันครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
ไม่ มกี าํ หนด

34,207,985.23
-

187,571,506.66
-

-

1,901,035,075.40
146,526.80

รวม
34,207,985.23
187,571,506.66
1,901,035,075.40
146,526.80
(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม

11.5

11.6

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ หรื อวันครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
ไม่ มกี าํ หนด

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
68,510,628.91
68,510,628.91
พันธบัตร
223,084,032.61
223,084,032.61
หลักทรัพย์จดทะเบียน
1,466,677,421.10
1,466,677,421.10
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทุ นมี ความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดจากการที่ คู่สัญญาไม่ สามารถปฏิ บตั ิ ตามภาระผูกพันที่ ระบุ ไว้ในเครื่ องมื อทางการเงิ น เนื่ องจากกองทุนมี ลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่กองทุนในงวดปั จจุบนั หรื อในปี
ต่อไป กองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปซึ่ งเกิดจากสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศส่ วนที่ไม่ได้ทาํ สัญญาป้องกันความเสี่ ยง
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11.7

12.

13.

ความเสี่ ยงด้ านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่ องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุนซึ่ งผลตอบแทนของ เงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ความผันผวนของ
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่ งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบด้านบวกหรื อลบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที่ออกตราสาร
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของธุรกิจของ ผูอ้ อกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทําให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงได้
เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับรอบระยะเวลาสามเดือนตั้งแต่วนั ที่
1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในอัตราหน่วยละ 0.1125 บาท โดยกําหนดให้วนั ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
และวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็ นวันที่จ่ายเงินปั นผล
การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
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โปรดตรวจสอบรายชือของท่าน หากพบรายชือของท่านกรุณาติดต่อกลับ บลจ.ธนชาต โดยด่วน โทรศัพท์ 02-126-8399
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีเช็คและธนาณัติเงินปั นผลคงค้ างอยูก่ บั บลจ.ธนชาต ดังปรากฏรายชือต่อไปนี 7
นาย คมศิลป์
น.ส. ชลธิชา
น.ส. นํ 7าฝน
นาย นิติพน
นาง บุญชนา
นาง ปราณี
นาย พอพันธ์
นาย ภัทรพล
น.ส. วาสนา
นาย อกนิษฐ์
น.ส. อรนลิน

วังยาว
บ่วงเพชร
สุขเกษม
วชิรวิทย์
อัครวรมาศ
ไพฑูรย์พงษ์
จันทศาศวัต
ทองเกตุแก้ ว
จันทร์ พลอยแสง
เลกะกุล
บูรณะคุณาภรณ์

