รายงานรอบปบัญชี

กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย
(TFixed3Y1AI)
รหัสกองทุน 2854

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สาสนจาก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใครขอรายงานการดําเนินงานของกองทุน
เปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย สําหรับรอบระยะเวลาระหวางวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ถึง
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 ใหทานผูถือหนวยลงทุนไดทราบดังนี้
เศรษฐกิ จ ไทยในป 2563 มี อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ หดตั ว ร อ ยละ 6.1 เที ย บกั บ การขยายตั ว
รอยละ 2.3 ในป 2562 ปจจัยหลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 หลังจากที่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย
ไดมีการปดเมืองสงผลใหตัวเลขเศรษฐกิจออนแอทําระดับต่ําที่สุดเปนประวัติการณ ทั้งตัวเลขภาคการทองเที่ยว
และการสงออกของไทยไดรับผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบายการเงินไทยจึงไดมีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ ย นโยบายจํ า นวน 3 ครั้ง ในป 2563 จากร อ ยละ 1.25 มาอยู ที่ ร อ ยละ 0.5 เพื่ อ กระตุ น เศรษฐกิจ ซึ่ ง
สอดคลองกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ทางดานตลาดตราสารหนี้ไทยอัตราผลตอบแทน
พันธบั ตรรั ฐบาลไทยไดปรับตัวลดลงจากดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลงรวมถึงนั กลงทุนยังคงมี ความกังวลถึง
ผลกระทบทางลบของ COVID-19 ที่มีผลตอภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน จึงทําใหมีเม็ด
เงินเขาลงทุนในสินทรัพยปลอดภัย เชน พันธบัตร ประกอบปริมาณพันธบัตรออกใหมไมไดมีมากขึ้นบวกกับ
สภาพคลองในระบบที่ยังคงอยูในระดับสูงยังเปนอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําใหมีแรงซื้อตราสารหนี้จากนักลงทุนอยาง
ตอเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไมแนนอนสูง
สําหรับเศรษฐกิจในป 2564 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมทยอยฟนตัวแตยังมีความไมแนนอนสูงขึ้นอยูกับ
สถานการณและมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม และขึ้นอยูกับการเปดประเทศรับ
การกลับมาของนักทองเที่ยวตางชาติ รวมถึงประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนปองกัน COVID-19 ทําใหคาดวา
ดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยูในระดับต่ําเพื่อสนับสนุนการฟนตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจและอัตราเงิน
เฟ อ ของไทยน า จะไม ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น รวดเร็ ว นั ก อย า งไรก็ ต าม ทิ ศ ทางตลาดตราสารหนี้ ไ ทยในป 2564
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะเคลื่อนไหวผันผวนขึ้นตามปจจัยตางประเทศเปนหลักโดยเฉพาะการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ
สําหรับกองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย ในรอบระยะเวลา 1 ปที่ผานมา
กองทุนยังคงถือครองตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ ภายใตกรอบการลงทุนของโครงการ โดยอายุคงเหลือของตราสาร
ใกลเคียงกับวันครบกําหนดอายุโครงการ เพื่อความมั่นคงของเงินลงทุนเปนสําคัญ
ทายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอยางรอบคอบ เพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวย
ลงทุนทุกทาน
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
2 พ.ย. 63

1 ป

2 ส.ค. 63

1

3 ป

2 ก.พ. 63

1

5 ป

-

1

10 ป

-

1

-

ตั้งแต
จัดตั้ง
1
กองทุน
8 ก.พ. 62

ถึง 2 ก.พ. 64 ถึง 2 ก.พ. 64 ถึง 2 ก.พ. 64 ถึง 2 ก.พ. 64 ถึง 2 ก.พ. 64 ถึง 2 ก.พ. 64

ถึง 2 ก.พ. 64

TFixed3Y1AI
Benchmark

0.77

1.50

2.10

-

-

-

3.61

-

-

-

-

-

-

-

Information Ratio2
ความผันผวนของ

4.20

7.71

3.30

-

-

-

5.94

0.18

0.19

0.64

-

-

-

0.61

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไมไดคํานวณเปน % ตอป
1 ผลการดําเนินงานยอนหลัง 1 ปขึ้นไป คิดเปน % ตอป
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจัดการกองทุน ในการสรางผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
Benchmark: คํานวณจาก ไมมีดัชนีเทียบวัดที่เหมาะสม เนื่องจากเปนกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกําหนดระยะเวลา
ลงทุน โดยกองทุนถือครองตราสารจนครบอายุโครงการ (Buy and hold)

การเปดเผยอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เทากับ 0.00 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนบริษัทจัดการ
ทานผูถือหนวยลงทุนสามารถคนหารายละเอียดการเขารวมประชุมสามัญประจําปและประชุมวิสามัญของบริษัท
จัด การที่ก องทุ น ถื อ ลงทุน ได ผ า นทางเว็บไซตข อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหัวขอ “รูจักบลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และโปรดขอคําแนะนําเพิ่มเติม กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปบัญชีตั้งแตวนั ที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

รอยละของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ

คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
2,369.06
0.278%
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
*
*
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee)
169.22
0.020%
คาที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)
ไมมี
ไมมี
คาใชจายอืน่ ๆ
54.60
0.006%
รวมคาใชจายทั้งหมด
2,592.88
0.304%
- คาธรรมเนียม คาใชจาย รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
- คาใชจายทั้งหมดไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย
- คาใชจายดังกลาวไมรวมคาใชจายภาษีตราสารหนี้
รายงานขอมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใตการจัดการของบริษัท
รายชื่อผูจดั การกองทุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1
นายวิศิษฐ ชืน่ รัตนกุล
26 มกราคม 2560
2
นางสาววิภาสิริ เกษมสุข
26 มกราคม 2560
3
นางรัชนิภา พรรคพานิช
26 มกราคม 2560
4
นางสาวทัชภรณ โอภาสขจรเดช
25 เมษายน 2561
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของและรายชือ่ ผูจัดการกองทุนไดที่ บลจ.ธนชาต
โดยตรง หรือที่เว็บไซตของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น
บริษัทคูคาตราสารหนี้

รายการผลประโยชนตอบแทนของกองทุน

Bank of America
The Bank of Nova Sctia
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอรปอเรท แอนดอินเวสเมนท
แบงก
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอรแกน เชส
ธนาคารซิตี้แบงก
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซแบงก
ธนาคารเดอะรอยัลแบงกออฟสกอตแลนด เอ็น.วี.
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารบีเอ็มพี พารีบาส
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
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ขอมูลวิจัย เพือ่ ใชเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564
กลุมของตราสาร
มูลคาตามราคา
%NAV
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตางประเทศ
9,997,668.42
1.17%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย หรือบริษัท 3,869,278.60
0.45%
เงินทุนเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ํา
ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ไดรับ rating ในระดับ investment grade เปนผูออก ผู 684,468,477.07
79.91%
รับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับที่ต่ํากวา 156,192,473.90
18.23%
investment grade หรือไมมี rating เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง หรือผูค้ําประกัน
สัดสวนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) 15.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินอื่น
ชื่อหลั กทรัพย

อั ตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อั นดับความนาเชื่อถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ
กําหนด

จํา นวนหนวย
(พันหนวย)/
มูล คาหนาตั๋ว
(พันบาท)

มูล คาตาม
รอยละของ มูล คาตาม
รอยละของ
ราคาตลาดไมรวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม
มูล คา
ดอกเบี้ยคางรับ
ดอกเบี้ยคางรับ ทรัพยสินสุ ทธิ
(พันบาท)
(พันบาท)

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

9,997.67

1.18

9,997.67

อายุคงเหลื อนอยกวา 1 ป

9,997.67

1.18

9,997.67

1.16

7,999.01

0.94

7,999.01

0.93

CB21218A พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

18/02/2564

8,000.00

CB21422C พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

22/04/2564

2,000.00

หุนกู
2.86

A+

2.96

A-*

3.20

AA*

A*

AA(tha)

Baa3*

บริษัท เวชธานี จํากัด (มหาชน)

4.80

0.23
98.15

60,802.41

7.17

60,877.63

7.11

7.17

60,877.63

7.11

156,080.99

18.40

155,955.29

18.21

01/02/2565

155,000.00

156,080.99

18.40

155,955.29

18.21

161,277.16

19.01

163,162.88

19.06

19/03/2565

157,000.00

161,277.16

19.01

163,162.88

19.06

156,151.71

18.41

156,192.47

18.23

01/02/2565

155,000.00

156,151.71

18.41

156,192.47

18.23

การแพทย
VTN222A

1,998.65
840,660.95

60,802.41

อาหารและเครื่องดื่ม
TBEV223A บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

0.24
98.82

60,000.00

เงินทุนและหลั กทรัพย
THANI222A บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

1,998.65
838,376.71

18/01/2565

พาณิชย
CPALL221A บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

1.16

238,402.57

28.10

238,767.04

27.87

WHART222 ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โก

2.88

A

01/02/2565

136,000.00

137,559.81

16.21

137,581.27

16.06

AP21DA

3.13

A-*

25/12/2564

100,000.00

100,842.75

11.89

101,185.77

11.81

65,661.88

7.74

65,705.63

7.67

65,661.88

7.74

65,705.63

7.67

พัฒนาอสั งหาริมทรัพย
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

พลั งงานและธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง
GULF221A บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

2.73

A-

25/01/2565

65,000.00

เงินฝากธนาคาร

3,869.28

0.45

ประเภทออมทรัพย

3,867.28

0.45

3,867.28

0.45

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

AAA*

F1+(tha)*

BBB+*

Baa1*

3,866.23

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

AAA*

F1+(tha)*

BBB+*

Baa1*

2.00

สิ นทรัพยอ่ื นและหนี้สินอื่ น
สิ นทรัพยอื่น
หนี้สินอื่ น
รวมทั้งสิ้น

848,374.38

* อันดับความนาเชื่อถือ (Rating) ของผูออกตราสาร
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100.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2,040.44
2,312.85
(272.42)

0.24
0.27
(0.03)

856,568.33

100.00

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
บ.ทริสเรสติ้ง
บ.ฟทซ เรทติ้ง (ประเทศ
ความหมายของเรทติ้ง
ไทย)
AAA
AAA (tha)
ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําสุด
กลุมตราสารหนี้
ระดับนาลงทุน (Investment Grade
AA
AA (tha)
ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก
Bonds)
A
A (tha)
ความนาเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ํา
BBB
BBB (tha)
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช
BB
BB (tha)
ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง
กลุมตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร (Speculative Grade
B
B (tha)
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก
Bonds)
C
CCC, CC, C (tha)
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามากที่สุด และเริ่มมีความเสี่ยงตอการผิดนัด
ชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha)
อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.ฟทซ เรทติ้ง ไดใชสัญญลักษณ บวก (+) และ ลบ (-) ตอทายอันดับเครดิตขางตน เพื่อใชขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยาม
เอาไวมากกวาเล็กนอย (+) และ นอยกวาเล็กนอย (-) ตามลําดับ สําหรับ ฟทซ เรทติ้ง เปนสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคําวา (tha) ตอทายเพื่อแสดงถึงการ
ใหอันดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
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

งบการเงินและรายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของ กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย
ความเห็น
ข า พเจ า ได ต รวจสอบงบการเงิ น ของกองทุ น เป ด ธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห า มขายผู ล งทุ น รายย อ ย
(“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย ดงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผู
ลงทุนรายยอย
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุน
รวมและกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ที่ ส มาคมบริ ษั ท จั ด การลงทุ น กํ า หนดโดยได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวใน
วรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความ
เปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกองทุน (แตไม
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับ
ขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูล
อื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณาวาขอมูล
อื่นนั้นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา
หรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกองทุนตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูบริหารทราบเพื่อใหมีการ
ดําเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป
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-

-

-

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามแนว
ปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงาน
ตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชี
สําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไม
สามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยาง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอ
ไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ
ไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวา
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ
ความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
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สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงาน
ตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงาน
ของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการ
เปด เผยดั ง กลา วไม เ พีย งพอ ความเห็ น ของขา พเจา จะเปลี่ ย นแปลงไป ข อสรุ ป ของข า พเจาขึ้น อยูกั บ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณ
หรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
บริษัท สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด

(นางสาวจินตนา มหาวนิช)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687
กรุงเทพมหานคร : วันที่ 23 มีนาคม 2564

หนา 11 / 23

กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผูล งทุนรายยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ

4
6

848,374,378.01
3,868,234.25
4,598,140.51
856,840,752.77

853,662,295.60
1,627,379.09
7,460,137.84
6,455.27
862,756,267.80

8

266,522.02
5,896.64
272,418.66
856,568,334.11

265,833.31
6,107.94
271,941.25
862,484,326.55

798,240,294.59

820,665,170.50

(1,660,230.73)
59,988,270.25
856,568,334.11

(368,698.40)
42,187,854.45
862,484,326.55

10.7307
79,824,029.4589

10.5095
82,066,517.0503

4

สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแล วทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย)
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2564

(หนวย : บาท)
2563

กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผูล งทุนรายยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564
หมายเหตุ
รายได
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
ค าใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาใชจายในการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายอื่น
รวมค าใชจาย
รายได(ขาดทุน)สุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินได
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลั งหักภาษีเงินได
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2564

(หนวย : บาท)
2563*

4

4
7,8
7

27,755,368.05
27,755,368.05

26,972,377.18
26,972,377.18

2,369,063.15
169,218.60
30,300.00
20.00
24,286.76
2,592,888.51
25,162,479.54

2,160,245.79
166,818.08
30,000.00
10.00
62,724.21
2,419,798.08
24,552,579.10

1,522.31
(7,363,006.92)
(7,361,484.61)

17,635,641.96
17,635,641.96

17,800,994.93
(579.13)
17,800,415.80

42,188,221.06
(366.61)
42,187,854.45

4

4

1.

2.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564
ลักษณะของกองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย
กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย (“กองทุ น”) เปน กองทุน รวมประเภท
กองทุนเปด โดยมีอายุโครงการประมาณ 3 ป ทั้งนี้อายุโครงการจะไมต่ํากวา 2 ป 11 เดือนและไมเกิน 3 ป
1 เดือน นับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม กองทุนไดรับการอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) ใหจัดตั้งเปนกองทุนเปดและ
จดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการจัดการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 มีมูลคาโครงการจดทะเบียน
2,000 ลานบาท (แบงเปน 200,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) ในระหวางระยะเวลาการเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไดไมเกิน
300 ลานบาท จัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (“บริษัทจัดการ”)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริษัทจัดการไดมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญเปน บริษัท พรูเด็นเชียล
คอรปอเรชั่น โฮลดิ้งส ลิมิเต็ด จํากัด (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน)
กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย เปนกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งมีนโยบาย
ลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศที่
เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอก
ผลโดยวิ ธีอื่นตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กํา หนดหรื อเห็นชอบใหกองทุ นลงทุ นได โดย
สามารถลงทุนไดทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตางประเทศไมเกิน
รอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives)
เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) ตามหลักเกณฑที่ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนจะไมลงทุนในตรา
สารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
เกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องทีแ่ นวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไมได
กําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับ
ใชในรอบระยะเวลาบัญชีของขอมูลทางการเงิน
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3.

การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีใหมมาถือปฏิบตั ิ
ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนไดนําแนวปฏิบัติทางบัญชีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาใชปฏิบัติเปน
ครั้งแรก โดยกองทุนไมไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป
กอน ซึ่งเปนแนวทางที่สามารถกระทําไดตามขอกําหนดของแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับดังกลาว อยางไรก็
ตามการนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ
กองทุน โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี้
3. การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีใหมมาถือปฏิบตั ิ (ตอ)
1. การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ตามแนวปฏิบัติทางบั ญชีกํา หนดใหก องทุน วัดมูลค าสินทรัพ ยทางการเงิน ดวยมูลค ายุติธรรม ซึ่ง ไม
แตกตางจากนโยบายการบัญชีเดิม และกําหนดใหวัดมูลคาหนี้สินทางการเงินดวยราคาทุนตัดจําหนายโดย
รับรูดอกเบี้ยจายดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง เดิมกองทุนรับรูดอกเบี้ยจายดวยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาตาม
เกณฑคงคางการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบ
การเงินของกองทุน
2. การวัดมูลคายุติธรรม
แนวปฏิบัติทางบัญชีไดกําหนดวัตถุประสงคของการวัดมูลคายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสําหรับ
รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติในการขายสินทรัพยหรือการโอนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นระหวางผูรวมตลาด ณ
วันที่มีการวัดมูลคายุติธรรมภายใตสภาพปจจุบันของตลาด เดิมมูลคายุติธรรมหมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อ
และผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือโอนหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
นอกจากนี้ แนวปฏิบัติทางบัญชีไดกําหนดการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลคายุติธรรม กองทุนจึง
เปดเผยเพิ่มเติมดังที่กลาวในหมายเหตุขอ 9
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนําแนวทางปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลคา
สินทรัพยทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเปนสินทรัพยทางการเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร
หรือขาดทุนและวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกาไรหรือขาดทุนเงินลงทุนในตราสารหนี้
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคายุติธรรม โดยใชอัตราผลตอบแทนจากสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไมมีอัตราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจะใช
อัตราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้อ ในกรณีที่ไมมีอัตราผลตอบแทนดังกลาว
บริษัทจัดการ
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

จะประมาณราคายุติธรรมโดยใช หลักเกณฑตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดเปนหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย ซึ่งกองทุน
รับรูดอกเบี้ยจายโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ในกรณีที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ผิดนัดชําระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยคางรับโดยนําไปลดรายได
ดอกเบี้ยทันทีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไมไดรับดอกเบี้ยและเมื่อจํานวนดอกเบี้ยที่จะ
ไมไดรับสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยคางรับที่ตองตัดบัญชีเปนดอกเบี้ยที่กองทุน
ซื้อมาพรอมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยคางรับดังกลาวโดยนําไปเพิ่มตนทุนของเงินลงทุนที่
ซื้อมา
การวัดคาเงินลงทุน
หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ในประเทศไทยแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนและวัดมูลคาใน
ภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน โดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดมูลคาเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
การรับรูรายไดและคาใชจาย
กองทุนบันทึกกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในกําไรขาดทุน
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในกําไรขาดทุน
ดอกเบี้ยรับรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
บัญชีสวนเกินและสวนลดมูลคาของตราสารหนี้ตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งยอดที่ตัด
จําหนายนี้แสดงเปนรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได
กองทุนเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากรในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก
รายจาย
การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารตองใชการประมาณ
การรายการบัญชีบางรายการและตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงใน
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
บัญชีปรับสมดุล
บัญชีปรับสมดุลถือเปนสวนหนึ่งของกําไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของกองทุน
เพื่อทําใหผูถือหนวยลงทุนมีสวนในสินทรัพยสุทธิของกิจการลงทุนหรือไดรับสวนแบงจากกิจการลงทุน
เทาเทียมกันไมวาผูถือหนวยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
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4.

ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 และสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 8
กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2563 สรุปไดดังนี้
(หนวย : บาท)
2564
2563
ซื้อเงินลงทุน
28,974,848.11
856,996,324.71
ขายเงินลงทุน
26,987,901.05
21,000,000.00

5.

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564
อัตรา
จํานวนเงิน
ดอกเบี้ย
รอยละ
(บาท)
(ตอป)
ออมทรัพย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน)
กระแสรายวัน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน)
รวม

0.25

3,866,234.25

-

2,000
3,868,234.25
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ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2563
อัตราดอกเบี้ย
จํานวนเงิน
รอยละ (ตอป)

(บาท)

0.30

1,625,379.09

-

2,000.00
1,627,379.09

6.

7.

คาใชจาย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนและคาธรรมเนียมนายทะเบียนตามที่ระบุใน
หนังสือชี้ชวนที่กองทุนถูกเรียกเก็บมีอัตราดังนี้
อัตรารอยละ
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
ไมเกินรอยละ 1.873 ตอป ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วัน
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนใน ไมเกินรอยละ 0.054 ตอป ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วัน
ประเทศ
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
ไมเกินรอยละ 0.107 ตอป ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วัน
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม (ปจจุบันรวมอยูใน
คาธรรมเนียมการจัดการ)
บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขางตนทุกวัน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑขางตน
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ศูนยรับฝากหลักทรัพยและ/หรือผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ ไม
เกินรอยละ 0.107 ตอป ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุนหรือถูก
ควบคุมโดยกองทุนไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกองทุน
กองทุนมีความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
ความสัมพันธ
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เปนบริษัทจัดการกองทุน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
เปนผูถือหุนของบริษัทจัดการกองทุน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทใหญของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
* ธนาคารออมสิน
เปนผูถือหุนของบริษัทจัดการกองทุน
(ความสัมพันธเดิม)
* วันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริษัทจัดการไดมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญ และไดสิ้นสุด
ความสัมพันธการเปนกิจการที่เกี่ยวของกันกับธนาคารออมสิน ดังนั้นรายการที่เกี่ยวของกันกับกิจการ
ดังกลาวจึงรับรูจนถึงวันที่สิ้นสุดความสัมพันธ
กองทุ น มี ร ายการธุ ร กิ จ ระหว า งกั น ที่ สํ า คั ญ กั บ บริ ษั ท จั ด การและกิ จ การอื่ น ซึ่ ง มี ผู ถื อ หุ น และ/หรื อ
กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวมีดังนี้
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของ (ตอ)
8.1 รายการระหวางกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 และสําหรับระยะเวลาตั้งแตวนั ที่ 8
กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2563 มีดังนี้

2564
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการ
2,369,063.15
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ซื้อเงินลงทุน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
ธนาคารออมสิน
ซื้อเงินลงทุน
8.2 ยอดคงเหลือระหวางกัน มีดงั นี้

2563
2,160,245.79

(หนวย : บาท)
นโยบายการกําหนดราคา
ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือ
ชี้ชวน

1,999,355.82

620,035,555.61

ราคาตลาด

1,991,382.50

9,981,174.36
-

ราคาตลาด
ราคาตลาด

1,994,720.82

ราคาตลาด

-

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ
2564
2563
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย
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220,607.64

220,040.29

9. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
9.1 การประมาณการมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพือ่ โอนหนี้สินให
ผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซ ื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่
วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
หนี้สินซึ่งแนวปฏิบัตทิ างการบัญชีที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่
ไมมีตลาดที่มสี ภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินทีม่ ีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่
เหมาะสมกับแตละสถานการณจากแหลงทีน่ าเชื่อถือ เชน วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชขอ มูลที่
สามารถสังเกตไดที่เกีย่ วของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ความแตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้
(ขอมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน
อยางเดียวกัน
(ขอมูลระดับที่ 2) ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได
โดยตรง (ไดแกขอมูลราคาตลาด) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด)
สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
(ขอมูลระดับที่ 3) ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด
(ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได)
9.1 การประมาณการมูลคายุติธรรม (ตอ)
กองทุนมีสินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคา ดังนี้
(หนวย: บาท)
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

848,374,378.01

-

848,374,378.01

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้

(หนวย: บาท)
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2563
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

853,662,295.60

-

853,662,295.60

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้
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เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคา
ตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือก
ซึ่ ง ได รั บ การสนั บ สนุ น จากข อ มู ล ที่ สั ง เกตได จ ะถู ก จั ด อยู ใ นระดั บ ที่ 2 เครื่ อ งมื อ การเงิ น เหล า นี้
ประกอบดวยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยูในกลุมนาลงทุนและอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง
9.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดเพิ่มสูงขึ้นราคาตราสารหนี้จะ
ลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุ
ยาวเทาไรราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเทานั้น
กองทุนมีสินทรัพยทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อัตราดอกเบี้ย
ตามอัตรา
คงที่
ไมมีอัตรา
รวม
ตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
3,866,234.25
2,000.00
3,868,234.25
พันธบัตร
9,997,668.42
9,997,668.42
หุนกู
838,376,709.59
838,376,709.59
9.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบีย้ (ตอ)
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2563
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อัตราดอกเบี้ย
ตามอัตรา
คงที่
ไมมีอัตรา
รวม
ตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
1,625,379.09
2,000.00
1,627,379.09
พันธบัตร
7,986,588.94
7,986,588.94
หุนกู
845,675,706.66
845,675,706.66
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เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และที่มีสวนลด ซึ่งมีวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือ
วันครบกําหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน) มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
พันธบัตร
หุนกู

-

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
ภายใน 1 ป
1 ป – 5 ป
เกิน 5 ป
9,997,668.42
677,099,552.31

161,277,157.28

-

รวม
9,997,668.42
838,376,709.59
(หนวย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
พันธบัตร
หุนกู

-

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2563
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
ภายใน 1 ป
1 ป – 5 ป
เกิน 5 ป
7,986,588.94
-

845,675,706.66

-

รวม
7,986,588.94
845,675,706.66

9.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน โดยแบงตามวันทีค่ รบกําหนดจากวันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินที่
มีสาระสําคัญ ดังนี้
(หนวย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตร
หุนกู

3,868,234.25
-

ภายใน 1 ป

9,997,668.42
677,099,552.31

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564
ระยะเวลาครบกําหนด
1 ป – 5 ป
เกิน 5
ป
161,277,157.28

หนา 22 / 23

-

ไมมี
กําหนด

รวม

-

3,868,234.25
9,997,668.42
838,376,709.59

(หนวย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝาก
1,627,379.09
ธนาคาร
พันธบัตร
หุนกู
-

ภายใน 1 ป

7,986,588.94
-

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2563
ระยะเวลาครบกําหนด
1 ป – 5 ป
เกิน 5
ป
845,675,706.66

ไมมี
กําหนด

รวม

-

-

1,627,379.09

-

-

7,986,588.94
845,675,706.66

9.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชือ่
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ
ทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดใน
ระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้
9.5 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
9.6 ความเสี่ยงดานตลาด
กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว
ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ
ดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวกหรือลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ประเภทของธุรกิจของบริษทั ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด
อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได
9.7 การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริหารความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การ
กระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน
10. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564
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