รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
(TFixed3Y2AI)
รหัสกองทุน 2856

สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดธนชาตตรา
สารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับในปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปั จจัยหลักมาจากผลกระทบของ
COVID-19 หลังจากที่ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทัว่ โลกได้มีการปิ ดเมืองส่ งผลให้ตวั เลขเศรษฐกิจอ่อนแอทําระดับตํ่าสุ ด
เป็ นประวัติการณ์ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่ งออกของไทยได้รับผลกระทบรุ นแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
จึ ง ได้มี ม ติ ป รั บ ลดอัต ราดอกเบี้ ยนโยบายรวม 3 ครั้ ง ในปี 2563 จากร้ อ ยละ 1.25 มาอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 0.50 ต่ อ ปี เพื่ อ ช่ ว ย
ประคับประคองและสนับสนุ นเศรษฐกิ จ ซึ่ งสอดคล้อ งกับธนาคารกลางทัว่ โลกที่ ป รับ ลดอัตราดอกเบี้ ยนโยบายลงเช่ นกัน
สําหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวผันผวน แต่ตลอดทั้งปี 2563
ตลาดตราสารหนี้ ไทยในภาพรวมปรับตัวดี ข้ ึน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่าํ กว่า 29 ปี ปรับตัวลดลง หมายถึงราคา
พันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทางตรงข้าม โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นที่ปรับตัวลดลงมากสอดคล้องกับการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงนักลงทุนยังคงมีความกังวลกับผลกระทบทางลบของ COVID-19 ที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจ
และการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน จึงทําให้มีเม็ดเงินเข้าลงทุนในสิ นทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตร ประกอบปริ มาณพันธบัตร
ออกใหม่ยงั ไม่ได้มีมากขึ้น บวกกับสภาพคล่องในระบบที่ยงั คงอยูใ่ นระดับสู ง เป็ นอีกปั จจัยที่ทาํ ให้มีแรงซื้ อจากนักลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง
สําหรับในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้ นตัวดีข้ ึนบ้าง ส่ วนหนึ่งเป็ นผลจากฐานที่ต่าํ ในปี ก่อนหน้า แต่แนวโน้มอัตรา
การขยายตัวยังอยูใ่ นระดับตํ่า และยังมีความไม่แน่ นอนสู ง เนื่ องจากผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการจัดหาและการกระจายวัคซี นป้ องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันการณ์
รวมถึงความเป็ นไปได้ในการเปิ ดประเทศรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม การฟื้ นตัวที่ค่อนข้างช้าของ
เศรษฐกิจไทยจะส่ งผลให้อตั ราเงินเฟ้อของไทยน่าจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็ วนัก ทําให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรง
ตัวอยู่ในระดับตํ่าเพื่อสนับสนุนการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่ องของเศรษฐกิจต่อไป ซึ่ งในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 ในทุกรอบการ
ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี ตามคาด โดย
ประเมินว่าเศรษฐกิจจะฟื้ นตัวช้า ซึ่ งต้องอาศัยมาตรการกระตุน้ จากภาครัฐมาช่วยพยุงให้การใช้จ่ายและการบริ โภคภาคเอกชน
กลับมาดีข้ ึน และคาดหวังว่าการส่ งออกและการท่องเที่ยวจะเป็ นตัวหนุนให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวในระยะถัดไป ด้านทิศทางตลาดตรา
สารหนี้ ไทยในปี 2564 ถึงแม้การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่ งส่ งผลให้มีความ
ต้องการซื้ อตราสารหนี้ในฐานะสิ นทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสู งขึ้น แต่ภาพรวมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยน่าจะมีทิศทางปรับตัว
เพิ่มขึ้นและเคลื่อนไหวผันผวนตามปั จจัยต่างประเทศเป็ นหลัก โดยเฉพาะการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
สหรัฐฯ เนื่องมาจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจขนานใหญ่ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่เร่ งการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ และส่ งผล
ให้อตั ราเงินเฟ้อปรับตัวสู งตัวขึ้นได้มาก นอกจากนี้ งบประมาณที่จะใช้สาํ หรับกระตุน้ เศรษฐกิจทําให้ตอ้ งออกพันธบัตรรัฐบาล
มากขึ้น กดดันให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวเพิม่ สู งขึ้น
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย ในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา กองทุนยังคงถือครองตรา
สารหนี้ ที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบการลงทุนของโครงการ โดยอายุคงเหลือของตราสารใกล้เคียงกับวันครบกําหนดอายุโครงการ
เพื่อความมัน่ คงของเงินลงทุนเป็ นสําคัญ
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
10 ก.พ. 64

1 ปี

10 พ.ย. 63

1

3 ปี

10 พ.ค. 63

1

5 ปี

-

1

10 ปี

-

1

-

ตังแต่
จัดตัง
1
กองทุน
11 เม.ย. 62

ถึง 10 พ.ค. 64 ถึง 10 พ.ค. 64 ถึง 10 พ.ค. 64 ถึง 10 พ.ค. 64 ถึง 10 พ.ค. 64 ถึง 10 พ.ค. 64 ถึง 10 พ.ค. 64

TFixed3Y2AI
Benchmark

0.73

1.73

2.57

-

-

-

3.44

-

-

-

-

-

-

-

Information Ratio2
ความผันผวนของ

2.92

6.33

6.47

-

-

-

4.84

0.25

0.27

0.40

-

-

-

0.71

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 ไม่ มี ดัชนี เที ยบวัด ที่ เหมาะสม เนื่ องจากเป็ นกองทุ น รวมตราสารหนี้ แบบกําหนด
ระยะเวลาลงทุน โดยกองทุนถือครองตราสารจนครบอายุโครงการ (Buy and hold)
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.00 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัด การที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่านทางเว็บ ไซต์ข 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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ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปี บัญชีต้งั แต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
658.54
0.054%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
240.62
0.020%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
51.33
0.004%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
950.49
0.078%
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
1
นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
26 มกราคม 2560
2
นางสาววิภาสิ ริ เกษมสุ ข
26 มกราคม 2560
3
นางรัชนิภา พรรคพานิช
26 มกราคม 2560
4
นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช
25 เมษายน 2561
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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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น
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 ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น

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 10 พฤษภาคม 2564
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคา
ตลาด
9,997,356.18
11,843,184,.78

(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 1,199,233,330.20
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
0.82%
0.97%
98.14%
-

รายงานการลงทุนในหลักทรัพ ย์ และทรัพย์สินอื่น
ชื่ อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อันดับความน่ าเชื่ อถื อ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ
กําหนด

จํา นวนหน่ วย
มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ มูลค่ าตาม ร้ อยละของ
(พันหน่ วย)/ ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม มูลค่ า
ดอกเบี้ยค้ างรับ ทรัพย์ สินสุ ทธิ
มูลค่ าหน้ าตั๋ว ดอกเบี้ย ค้ างรับ
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

9,997.36

0.83

9,997.36

0.82

อายุคงเหลื อน้ อยกว่ า 1 ปี

9,997.36

0.83

9,997.36

0.82

CB21624A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

24/06/2564

6,000.00

5,997.61

0.50

5,997.61

0.49

CB21520B

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

20/05/2564

3,000.00

2,999.76

0.25

2,999.76

0.25

CB21513B

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

13/05/2564

1,000.00

หุ้นกู้
ธุรกิจการเกษตร
TWPC224A

บริ ษทั ไทยวา จากัด (มหาชน)

4.00

BBB+*

TBEV223A

บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

3.20

AA*

MINT223B

บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

3.10

A

Baa3*

0.08

999.98

0.08

99.17

1,199,233.33

98.13

110,817.69

9.18

111,022.63

9.09
9.09

24/04/2565

110,000.00

110,817.69

9.18

111,022.63

264,657.53

21.92

265,830.83

21.75

19/03/2565

225,000.00

229,640.62

19.02

230,686.10

18.87

29/03/2565

35,000.00

35,016.92

2.90

35,144.74

2.88

674,740.15

55.88

675,212.50

55.25

อาหารและเครื่ องดื่ ม
AA(tha)

999.98
1,197,442.83

พัฒ นาอสั งหาริมทรัพย์
QH225A

บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

2.85

A-

08/05/2565

225,000.00

229,193.37

18.98

229,246.08

18.76

WHA224B

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

2.95

A-

24/04/2565

225,000.00

227,366.66

18.83

227,675.80

18.63

FPT225A

บริ ษทั เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ต้ ี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

3.00

A-*

09/05/2565

125,000.00

126,510.37

10.48

126,530.92

10.35

LH224A

บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

2.62

A+

26/04/2565

75,000.00

76,401.12

6.33

76,481.88

6.26

CPN225A

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

2.49

AA

02/05/2565

15,000.00

15,268.62

1.26

15,277.83

1.25

147,227.45

12.19

147,167.37

12.04

ขนส่ งและโลจิสติกส์
BTSG225A
BEM225A
เงินฝากธนาคาร

บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

2.63

A

24/05/2565

75,000.00

76,220.70

6.31

76,150.44

6.23

บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

2.65

A-

09/05/2565

70,000.00

71,006.76

5.88

71,016.92
11,843.18

5.81
0.97

11,841.18

0.97

11,841.18

0.97

2.00

0.00

ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

AAA* F1+(tha)*

BBB+*

Baa1*

11,838.74

ประเภทกระแสรายวัน

2.00

0.00

สิ นทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่ น

921.02

0.08

สิ นทรัพย์ อื่น
หนี้สินอื่ น

978.14
(57.12)

0.08
0.00

1,221,994.89

100.00

BAY - C/A

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

AAA* F1+(tha)*

BBB+*

รวมทั้งสิ้ น

Baa1*

2.00

1,207,440.18

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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100.00

อันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนีร้ 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 เรทติง้ 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

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
เสนอ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
ความเห็น
ข้าพเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิ น ของกองทุ น เปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ ามขายผู ล้ งทุ น รายย่อ ย
(“กองทุ น ”) ซึ่ งประกอบด้ ว ย งบแสดงฐานะการเงิ น และงบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู ้
ลงทุ น รายย่อ ย ณ วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผลการดําเนิ น งานและการเปลี่ ย นแปลงสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุน
รวมและกองทุ น สํ ารองเลี้ ย งชี พ ที่ ส มาคมบริ ษ ัท จัด การลงทุ น กําหนดโดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรค ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็ นอิสระจากกองทุนตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจําปี ของกองทุน (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูล
อื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล
อื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อไม่ หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกองทุนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผบู ้ ริ หารทราบเพื่อให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอ
ไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญที่ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการ
เปิ ดเผยดังกล่ าวไม่ เพี ย งพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะเปลี่ ย นแปลงไป ข้อ สรุ ป ของข้าพเจ้าขึ้ น อยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
บริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จํากัด

(นางสาวจินตนา มหาวนิช)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4687
กรุ งเทพมหานคร : วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
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กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ ามขายผู้ล งทุนรายย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

สิ นทรัพย์
เงิ นลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงิ นฝากธนาคาร
ลูกหนี้ จากดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์อ่นื
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สิน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์ สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์ สุทธิต่อหน่ วย
จํา นวนหน่ ว ยลงทุนทีจ่ าํ หน่ ายแล้ วทั้งหมด ณ วันสิ้ นปี (หน่ วย)
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(หน่ วย : บาท)
2563

หมายเหตุ

2564

4
6

1,207,440,181.78
11,840,742.65
2,771,090.54
1,222,052,014.97

1,213,611,636.31
4,686,703.35
5,569,926.94
2,281.83
1,223,870,548.43

8

55,044.29
2,075.71
57,120.00
1,221,994,894.97

54,768.42
1,035.02
55,803.44
1,223,814,744.99

1,138,802,393.81

1,169,844,858.67

(2,050,622.99)
85,243,124.15
1,221,994,894.97
10.7305
113,880,239.3806

(487,430.75)
54,457,317.07
1,223,814,744.99
10.4613
116,984,485.8667

4

กองทุนเปิ ด ธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ ามขายผู้ล งทุนรายย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํา หรับปี ส้ิ นสุ ด วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

รายได้
รายได้จากดอกเบี้ย
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
ค่าใช้จา่ ยในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ (ขาดทุน)สุ ทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ท่เี กิดขึ้นจากเงิ นลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม ่เกิดขึ้นจากเงิ นลงทุน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึ้นและทีย่ ังไม่ เกิดขึ้น
หัก ภาษีเงิ นได้
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดํา เนินงานหลั งหักภาษีเงินได้
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หมายเหตุ
4

4
7, 8
7

2564

(หน่ วย : บาท)
2563*

34,291,202.00
245,000.00
34,536,202.00

36,399,654.14
36,399,654.14

658,540.19
240,621.33
30,300.00
20.00
21,010.85
950,492.37
33,585,709.63

588,565.32
261,280.37
30,000.00
10.00
85,056.84
964,912.53
35,434,741.61

(133.50)
(2,799,175.91)
(2,799,309.41)

(90,349.23)
19,113,393.84
19,023,044.61

(593.14)
30,785,807.08

(469.15)
54,457,317.07

4

4

1.

2.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ลักษณะของกองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุ น เปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผูล้ งทุ น รายย่อย (“กองทุ น ”) เป็ นกองทุ น รวมประเภท
กองทุนเปิ ด โดยมีอายุโครงการประมาณ 3 ปี ทั้งนี้อายุโครงการจะไม่ต่าํ กว่า 2 ปี 11 เดือนและไม่เกิน 3 ปี
1 เดือน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม กองทุนได้รับการอนุ มตั ิจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตั้งเป็ นกองทุนเปิ ดและ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน
2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 200,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขาย
หน่ วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการอาจเสนอขายหน่ วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน
300 ล้านบาท จัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่เป็ น บริ ษทั พรู เด็นเชียล
คอร์ ปอเรชั่น โฮลดิ้ งส์ ลิ มิเต็ด จํากัด (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย เป็ นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่ งมีนโยบาย
ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนและหรื อภาครัฐ และหรื อหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่
เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรื อเงินฝาก หรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่ น ตามที่ สํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรื อเห็ น ชอบให้ก องทุ น ลงทุ น ได้ โดย
สามารถลงทุนได้ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน
ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนจะไม่ลงทุนในตรา
สารหนี้ที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
เกณฑ์ ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทําขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยง
ชี พ ที่ สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุ น กําหนดโดยได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ”) ส่ วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับนี้ ไม่ได้
กําหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับ
ใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน
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3.

การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ มาถือปฏิบตั ิ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนได้นาํ แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ปฏิบตั ิเป็ น
ครั้งแรก โดยกองทุนไม่ได้ปรับปรุ งย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี
ก่อน ซึ่ งเป็ นแนวทางที่สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดของแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับดังกล่าว อย่างไรก็
ตามการนําแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญ ชี มาถื อปฏิ บัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่อ งบการเงิ นของ
กองทุนโดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี้
3.1 การบัญชีเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
ตามแนวปฏิ บัติท างบัญ ชี ก าํ หนดให้ก องทุ น วัด มู ลค่าสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ด้วยมู ลค่ายุติธรรม ซึ่ งไม่
แตกต่างจากนโยบายการบัญชีเดิม และกําหนดให้วดั มูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายโดย
รับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง เดิมกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาตาม
เกณฑ์คงค้าง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กองทุน
3.2 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
แนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสําหรับ
รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติในการขายสิ นทรัพย์หรื อการโอนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ
วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมภายใต้สภาพปั จจุบนั ของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อ
และผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อโอนหนี้สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ได้กาํ หนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กองทุนจึง
เปิ ดเผยเพิ่มเติมดังที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 9
4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนําแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
สิ นทรัพ ย์และหนีส้ ิ นทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นเงินฝากธนาคาร ที่
วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราผลตอบแทนจาก
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตั ราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงินจะใช้อตั ราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้ อ ในกรณี ที่ไม่มี
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4.2

4.3

4.4

4.5

อัตราผลตอบแทนดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะประมาณราคายุติธรรมโดยใช้ หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุนประกาศกําหนด
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ซึ่ งกองทุน
รับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ในกรณี ที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ผิดนัดชําระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนําไปลดรายได้
ดอกเบี้ยทันทีเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจํานวนดอกเบี้ยที่จะ
ไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ตอ้ งตัดบัญชีเป็ นดอกเบี้ยที่กองทุน
ซื้อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวโดยนําไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่
ซื้อมา
การวัดค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ ในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนและวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น โดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนที่ ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วดั มูลค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
กองทุนบันทึกกําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรขาดทุน
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
บัญชี ส่วนเกินและส่ วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ ตดั จําหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งยอดที่ตดั
จําหน่ายนี้แสดงเป็ นรายการปรับปรุ งกับดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่ งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหัก
รายจ่าย
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่กาํ หนดในแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้อง
ใช้การประมาณการรายการบัญ ชี บ างรายการและตั้งข้อสมมติ ฐ านหลายประการ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ
จํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจาก
จํานวนที่ประมาณไว้
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4.6 บัญชีปรับสมดุล
บัญชี ปรับสมดุลถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกําไรสะสม ซึ่ งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุน
เพื่อทําให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีส่วนในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการลงทุนหรื อได้รับส่ วนแบ่งจากกิจการลงทุน
เท่าเทียมกันไม่วา่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
5. ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และสําหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 11
เมษายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
2564
2563
ซื้อเงินลงทุน
29,972,892.43
2,309,198,876.08
ขายเงินลงทุน
31,981,285.31
1,114,152,920.28
6. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
จํานวนเงิน
อัตราดอกเบีย้
จํานวนเงิน
อัตรา
(บาท)
ร้ อยละ
(บาท)
ดอกเ
(ต่ อปี )
บีย้
ร้ อย
ละ
(ต่ อปี )
ออมทรัพ ย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
0.25
11,838,742.65
0.10
4,684,703.35
(มหาชน)
กระแสรายวัน
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
2,000.00
2,000.00
(มหาชน)
รวม
11,840,742.65
4,686,703.35
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7.

8.

ค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียนหน่ วยลงทุน โดยมี
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนตามที่ระบุใน
หนังสื อชี้ชวนที่กองทุนถูกเรี ยกเก็บมีอตั ราดังนี้
อัตราร้ อยละ
ค่าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.873 ต่อปี ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
ค่ า ธรรมเนี ย มผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ใ น ไม่เกินร้อยละ 0.054 ต่อปี ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
ประเทศ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม (ปัจจุบนั รวมอยูใ่ น
ค่าธรรมเนียมการจัดการ)
บริ ษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่
เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกองทุนหรื อถูก
ควบคุมโดยกองทุนไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
กองทุนมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ความสั มพันธ์
บริษัทและบุคคลที่เกีย่ 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 ใหญ่ของ ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน)
*ธนาคารออมสิ น
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จัดการกองทุน (ความสัมพันธ์
เดิม)
* วันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และได้สิ้นสุ ด
ความสัมพันธ์การเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารออมสิ น ดังนั้นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการ
ดังกล่าวจึงรับรู ้จนถึงวันที่สิ้นสุ ดความสัมพันธ์
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8.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
กองทุ น มี ร ายการธุ ร กิ จ ระหว่างกัน ที่ สํ าคัญ กับ บริ ษ ัท จัด การและกิ จ การอื่ น ซึ่ งมี ผูถ้ ื อ หุ ้ น และ/หรื อ
กรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัดการและกองทุน รายการที่สาํ คัญดังกล่าวมีดงั นี้
8.1 รายการระหว่างกัน สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2564 และสํ าหรั บ ระยะเวลาตั้งแต่ ว นั ที่ 11
เมษายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
2564
2563
นโยบายการกําหนดราคา
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
658,540.19
588,565.32
ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) - ในฐานะผูค้ า้
หลักทรัพย์
ขายเงินลงทุน
1,999,926.86
ราคาตลาด
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ซื้อเงินลงทุน
333,243,003.43
ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน
8,976,257.78
ราคาตลาด
ธนาคารออมสิ น - ในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์
ซื้อเงินลงทุน
71,996,684.63
ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน
80,476,831.30
ราคาตลาด
8.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
2564

(หน่ วย : บาท)
2563

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
18,074.01
18,024.63
9. การเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าหรับเครื่ องมือทางการเงิน
9.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้
ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่
วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินซึ่ งแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่
ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอ
ซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่
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เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
9.1 การประมาณการมูลค่ายุตธิ รรม (ต่ อ)
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
(ข้อมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 2) ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกต
ได้โดยตรง (ได้แก่ขอ้ มูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจาก
ราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 3) ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
กองทุนมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่า ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพ ย์ที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้
1,207,440,181.78
1,207,440,181.78
(หน่ วย: บาท)
ระดับ 1
สิ นทรัพ ย์ที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้
-

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3
1,213,611,636.31

-

รวม
1,213,611,636.31

เครื่ องมือทางการเงินซึ่ งซื้ อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคา
ตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้ อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกําหนดราคาที่เป็ นทางเลือก
ซึ่ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากข้อ มู ล ที่ สั ง เกตได้จ ะถู ก จัด อยู่ ใ นระดับ ที่ 2 เครื่ องมื อ การเงิ น เหล่ า นี้
ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยูใ่ นกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนั ธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง
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9.2 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดมี การเปลี่ ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้นราคาตราสารหนี้ จะ
ลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสู งขึ้น ยิง่ ตราสารหนี้มีอายุ
ยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้น้ นั ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
9.2 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (ต่ อ)
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
อัตราดอกเบีย้
ไม่ มีอตั รา
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราดอกเบีย้
ดอกเบีย้
รวม
อัตราตลาด
คงที่
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
11,838,742.65
2,000.00
11,840,742.65
พันธบัตร
9,997,356.18
9,997,356.18
หุน้ กู้
1,197,442,825.60
1,197,442,825.60
(หน่ วย : บาท)
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตร
หุน้ กู้

4,684,703.35
-

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
ไม่ มีอตั รา
อัตราดอกเบีย้
ดอกเบีย้
คงที่
1,201,626,732.80

2,000.00
11,984,903.51
-

รวม

4,686,703.35
11,984,903.51
1,201,626,732.80

เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่และที่มีส่วนลด ซึ่งมีวนั ที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อ
วันครบกําหนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ในงบฐานะการเงิน) มีรายละเอียดดังนี้
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(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวง
ถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
พันธบัตร
หุน้ กู้

-

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ หรื อวันครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี

9,997,356.18
1,121,222,127.85

76,220,697.75

-

รวม

9,997,356.18
1,197,442,825.60
(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวง
ถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
พันธบัตร
หุน้ กู้

-

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ หรื อวันครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี

11,984,903.51
-

1,201,626,732.80

-

รวม

11,984,903.51
1,201,626,732.80

9.3 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงิน โดยแบ่งตามวันที่ครบกําหนดจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่
มีสาระสําคัญ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร 11,840,742.65
พันธบัตร
หุน้ กู้
-

ภายใน 1 ปี

9,997,356.18
1,121,222,127.85

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาครบกําหนด
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5
ปี
76,220,697.75
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-

ไม่ มี
กําหนด

รวม

-

11,840,742.65
9,997,356.18
1,197,442,825.60

(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาครบกําหนด
1 ปี – 5 ปี
เกิน

ไม่ มี
5

กํา
ห
น
ด

ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝาก
ธนา 4,686,703.35
คาร
พันธบัตร
หุน้ กู้
-

รวม

-

-

-

-

4,686,703.35

11,984,903.51
-

1,201,626,732.80

-

-

11,984,903.51
1,201,626,732.80

9.4 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทุนมี ความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดจากการที่ คู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทาง
การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลา
อันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
9.5 ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
กองทุ น ไม่ มีสิน ทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ ดังนั้น จึ งไม่ มีความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
9.6 ความเสี่ ยงด้ านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่ องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว
ขึ้นอยู่กบั ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงิน ซึ่ งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมี
ผลกระทบด้านบวกหรื อลบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที่ออกตราสาร ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ประเภทของ
ธุรกิจของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทํา
ให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้
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9.7 การบริหารความเสี่ ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น
การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน
10. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

หน้า 25 / 25

