รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
(TFixed4Y10M1AI)
รหัสกองทุน 2849

สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 5 สิ งหาคม 2563 ถึง วันที่ 4 สิ งหาคม 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษั ท หลั ก ทรั พย์ จั ด การกองทุ น ธ นชาต จํ า กั ด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดํ า เนิ นงานของ
กองทุ น เปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผูล้ งทุ น รายย่อ ย สํา หรั บ รอบระยะเวลาระหว่า งวันที่ 5 สิ ง หาคม 2563
ถึง วันที่ 4 สิ งหาคม 2564ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับในปี 2562 ที่ขยายตัวร้ อยละ 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 มาอยู่ที่ ร้ อ ยละ 0.50 ต่ อ ปี เพื่ อ ช่ ว ย
ประคับประคองและสนับสนุ นเศรษฐกิ จ ซึ่ งสอดคล้องกับธนาคารกลางทัว่ โลกที่ ปรั บลดอัตราดอกเบี้ ยนโยบายลงเช่ นกัน
สําหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ไทย 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 คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้ นตัวได้ ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากฐานที่ต่าํ ในปี 2563 โดยในครึ่ งปี แรกมี
อัตราการขยายตัว 2.0% แต่แนวโน้มอัตราการขยายตัวในช่วงครึ่ งปี หลังยังอยูใ่ นระดับตํ่า และยังมีความไม่แน่นอนสู ง เนื่องจาก
ผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการจัดหาและการ
กระจายวัคซี นป้ องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันการณ์ รวมถึ งความเป็ นไปได้ในการเปิ ดประเทศรั บการกลับมาของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่ งการฟื้ นตัวที่ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทยจะส่ งผลให้อตั ราเงินเฟ้ อของไทยจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็ ว
นัก ทําให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยูใ่ นระดับตํ่าเพื่อสนับสนุนการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจต่อไป โดย
ในรอบ 8 เดื อนแรกของปี 2564 ในทุกรอบการประชุ มของคณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) มี มติให้คงอัตราดอกเบี้ ย
นโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจจะฟื้ นตัวช้า ซึ่ งต้องอาศัยมาตรการกระตุน้ จากภาครัฐมาช่วยพยุงให้การใช้
จ่ายและการบริ โภคภาคเอกชนกลับมาดีข้ ึน และคาดหวังว่าการส่ งออกจะเป็ นตัวหนุ นให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวในระยะถัดไป ด้าน
ทิศทางตลาดตราสารหนี้ ไทยในปี 2564 การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่ งส่ งผลให้
มีความต้องการซื้ อตราสารหนี้ ในฐานะสิ นทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสู งขึ้ น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยน่ าจะเคลื่อนไหว
สอดคล้องกับทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่จะแกว่งตัวตามกระแสเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ปริ มาณพันธบัตร
รัฐบาลออกใหม่ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในระยะถัดไปตามมาตรการเยียวยาและฟื้ นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ อาจเป็ นปั จจัยที่กดดันตลาด
ได้
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย ในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา กองทุนถือครองตรา
สารหนี้ ที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบการลงทุนของโครงการ โดยอายุคงเหลือของตราสารใกล้เคียงกับวันครบกําหนดอายุโครงการ
เพื่ออัตราผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุน
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
4 ก.พ. 64

30 เม.ย. 64

1 ปี

1

4 ส.ค. 63

3 ปี

1

3 ส.ค. 61

5 ปี

1

10 ปี

-

1

-

Information Ratio2
ความผันผวนของ

จัดตั ้ง
1
กองทุน
3 ส.ค. 61

ถึง 4 ส.ค. 64 ถึง 4 ส.ค. 64 ถึง 4 ส.ค. 64 ถึง 4 ส.ค. 64 ถึง 4 ส.ค. 64 ถึง 4 ส.ค. 64

TFixed4Y10M1AI
Benchmark

ตั ้งแต่

ถึง 4 ส.ค. 64

0.47

0.88

3.47

3.34

-

-

3.34

-1.94

6.09

19.17

-0.29

-

-

-0.29

0.20

-0.42

-0.97

0.18

-

-

0.18

0.25

0.46

0.54

1.09

-

-

1.09

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 ไม่มีดชั นี เทียบวัดที่เหมาะสม เนื่ องจากเป็ นกองทุนรวมตราสารหนี้ แบบกําหนด
ระยะเวลาลงทุน โดยกองทุนถือครองตราสารจนครบอายุโครงการ (Buy and hold)
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.02 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นบริษทั จัดการ

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัด การที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่า นทางเว็บไซต์ข อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง และโปรดขอคําแนะนําเพิ่มเติม
ก่อนตัดสิ นใจลงทุนเอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัด
และนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 5 สิ งหาคม 2563 ถึงวันที่ 4 สิ งหาคม 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
11,651.75
0.321%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
714.14
0.020%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
131.85
0.004%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
12,497.74
0.345%
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 5 สิ งหาคม 2563 ถึงวันที่ 4 สิ งหาคม 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่อผู้จดั 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
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 ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน

Bank of America
The Bank of Nova Sctia
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริ กอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์
แบงก์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออ๊ ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารบีเอ็มพี พารี บาส์
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจลงทุน

ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่

บริ ษทั นายหน้า

รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลงทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 4 สิ งหาคม 2564
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคา
ตลาด
2,108,679.95

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผู ้ 3,613,016,163.62
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง
หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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%NAV
0.06%
99.98%
-

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อันดับความน่ าเชื่อถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ
กําหนด

ร้ อยละของ
จํานวนหน่ วย
มูล ค่ าตาม ร้ อยละของ มูล ค่ าตาม
มูล ค่ า
(พันหน่ วย)/ ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม
ดอกเบี้ยค้ างรับ ทรัพย์ สินสุ ทธิ
มูล ค่ าหน้ าตั๋ว ดอกเบี้ยค้ างรับ
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)

หุ้นกู้
ธุรกิจการเกษตร
BTG233 บริ ษทั เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

2.52

A-

28/03/2566

365,000.00

วัสดุก่อสร้ าง
CK235B บริ ษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)

2.74

A-

23/05/2566

670,000.00

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
IVL236 บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)

2.78

AA-

08/06/2566

690,000.00

เงินทุนและหลั กทรัพย์
TLT235 บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

2.29

AAA

09/05/2566

442,000.00

อาหารและเครื่องดื่ม
TBEV23 บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2.76

AA

AA(tha)

Baa3*

22/03/2566

689,000.00

ขนส่ งและโลจิสติกส์
BEM234 บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร

2.46

A-

05/04/2566

655,000.00

3,588,058.56

100.00

3,613,016.16

99.97

368,099.72

10.26

371,375.72

10.28

368,099.72

10.26

371,375.72

10.28

683,291.04

19.04

687,012.94

19.01

683,291.04

19.04

687,012.94

19.01

706,220.20

19.68

709,268.29

19.63

706,220.20

19.68

709,268.29

19.63

453,106.34

12.63

455,546.67

12.61

453,106.34

12.63

455,546.67

12.61

707,360.32

19.71

714,445.89

19.75

707,360.32

19.71

714,445.89

19.75

669,980.94

18.67

675,366.66

18.69

669,980.94

18.67

675,366.66
2,108.68

18.69
0.06

2,108.68

0.06

2,108.68
(1,246.01)
(1,246.01)

0.06
(0.03)
(0.03)

3,613,878.84

100.00

ประเภทออมทรัพย์
KBANK ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่น
หนี้สินอื่น

F1+(tha)*

BBB+*

รวมทั้งสิ้ น

Baa1*

2,108.36

3,588,058.56

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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100.00

อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ สเรสติ้ง
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง (ประเทศ
ความหมายของเรทติ้ง
ไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน (Investment Grade
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
Bonds)
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร (Speculative Grade
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
Bonds)
C
CCC, CC, C (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมีความเสี่ ยงต่อการผิดนัด
ชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha)
อยูใ่ นภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สัญญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยาม
เอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลําดับ สําหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํ ว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการ
ให้อนั ดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
Description

Standard and Poor’s
Long-term

Moody’s

Short-term

Long-term

FITCH Ratings

Short-term

Long-term

Short-term

Investment Grade
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial
commitments

AAA

Aaa

AAA

Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference
compared
With AAA

AA+
AA
AA-

Aa1
Aa2
Aa3

AA+
AA
AA-

Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable A+
to changes in economic cycle or circumstances
A
AAdequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and
circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity

A1+
A1
A2
A3

BBB+
BBB
BBB-

A1
A2
A3

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBBSpeculative Grade

This group involves speculative elements – capacity for continued payment of
commitments is contingent upon a sustained business and economic environment

BB+
BB
BBB+
B
B-

High default risk - debtor’s capacity for meeting commitments may be troublesome

CCC+
CCC
CCC-

Highly speculative obligations
Very low probability of timely and full payment of obligations

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

Caa1
Caa2
Caa3

CCC+
CCC
CCC-

CC

CC

CC

C

C

C

Default in payment of obligations - D
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B
C
D

4
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
2563

หมายเหตุ

2564

4
6

3,588,058,562.11
2,108,361.95
24,957,919.51
3,615,124,843.57

3,550,921,034.44
988,539.47
24,974,366.32
3,576,883,940.23

8

1,217,142.66
28,864.05
1,246,006.71
3,613,878,836.86

1,213,882.01
15,366.22
1,229,248.23
3,575,654,692.00

3,273,992,928.82

3,351,911,038.82

(15,254,247.07)
355,140,155.11
3,613,878,836.86

(7,540,885.71)
231,284,538.89
3,575,654,692.00

11.0381
327,399,292.8822

10.6675
335,191,103.8823

สินทรั พย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ จากดอกเบี้ย
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรั พย์ สุทธิ
สินทรั พย์ สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนิ นงาน
สินทรั พย์ สุทธิ
สินทรั พย์ สุทธิต่อหน่ วย
จานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายแล้ วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่ วย)

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 4 สิงหาคม 2564
หมายเหตุ

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

4

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

100,038,036.57
100,038,036.57

100,346,648.73
100,346,648.73

11,651,758.51
714,139.41
30,300.00
20.00
102,765.93
12,498,983.85
87,539,052.72

11,677,779.55
715,734.30
30,300.00
30.00
111,403.60
12,535,247.45
87,811,401.28

96,448.19
36,220,544.35
36,316,992.54

152,226.20
4,255,078.17
4,407,304.37

123,856,045.26
(429.04)
123,855,616.22

92,218,705.65
(703.51)
92,218,002.14

4

ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้(ขาดทุน)สุ ทธิ
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึน้ และที่ยังไม่ เกิดขึน้
การเพิ่มขึน้ (ลดลง)ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิ่มขึน้ (ลดลง)ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

7, 8
7

4

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

9
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 4 สิงหาคม 2564
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (“กองทุน”) เป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิ ด โดย
มีอายุโครงการประมาณ 4 ปี 10 เดือน ทั้งนี้อายุโครงการจะไม่ต่ากว่า 4 ปี 9 เดือนและไม่เกิน 4 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวัน
จดทะเบี ย นกองทรั พ ย์สิ น เป็ นกองทุ น รวม กองทุ น ได้ รั บ การอนุ มัติ จ ากส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตั้งเป็ นกองทุนเปิ ดและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการ เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2561
มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 400,000,000 หน่วย มูลค่าหน่ วยละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 600 ล้านบาท จัดการ
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด (“บริ ษทั จัดการ”)
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผูล้ งทุ นรายย่อย เป็ นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่ งมีนโยบายลงทุนใน
หรื อ มี ไว้ซ่ ึ งตราสารแห่ งหนี้ ภาคเอกชนและหรื อ ภาครั ฐ และหรื อ หุ้ น กู้สกุลเงิ น ตราต่ างประเทศที่ เสนอขายในประเทศไทย
(FX bond) และหรื อเงินฝาก หรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดหรื อเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
ต่างประเทศไม่ เกิ น ร้ อยละ 79 ของมูลค่ าทรัพ ย์สิน สุ ทธิ ของกองทุน กองทุ น จะลงทุน ในสั ญ ญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีลกั ษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
2. เกณฑ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี สาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชี พที่สมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบตั ิทาง
บัญ ชี ”) ส่ ว นเรื่ องที่ แ นวปฏิ บัติท างบัญ ชี ฉ บับ นี้ ไม่ไ ด้กาหนดไว้ กองทุ น ปฏิ บัติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อก
โดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน
3. การนาแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนได้นาแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก โดยกองทุนไม่ได้ปรับปรุ งย้อนหลัง
งบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน ซึ่งเป็ นแนวทางที่สามารถกระทาได้ตามข้อกาหนดของแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตามการนาแนวปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
กองทุนโดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี้
3.1 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีกาหนดให้กองทุนวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งไม่แตกต่างจากนโยบาย
การบัญชี เดิม และกาหนดให้วดั มูลค่า หนี้ สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง เดิมกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาตามเกณฑ์คงค้าง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกองทุน
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3.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสาหรับรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติในการขายสิ นทรัพย์หรื อการโอนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมภายใต้สภาพ
ปั จจุบันของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จานวนเงิ นที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ ยนสิ นทรั พย์หรื อโอนหนี้ สินกัน
ในขณะที่ท้งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของ
ผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กองทุน
จึงเปิ ดเผยเพิ่มเติมดังที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 9
4. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนาแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นเงินฝากธนาคาร ที่ วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัด
จาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราผลตอบแทนจากสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตั ราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจะใช้
อัตราผลตอบแทนที่ สถาบันการเงิ น (Market Maker) เสนอซื้ อ ในกรณี ที่ไม่มีอตั ราผลตอบแทนดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะ
ประมาณราคายุติธรรมโดยใช้ หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนประกาศกาหนด
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ซึ่งกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ย
จ่ายโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ในกรณี ที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ ผิดนัดชาระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนาไปลดรายได้ดอกเบี้ย
ทันทีเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจานวนดอกเบี้ยที่จะไม่ได้รับสามารถประมาณได้
อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ตอ้ งตัดบัญชี เป็ นดอกเบี้ยที่กองทุนซื้ อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชี
ดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวโดยนาไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่ซ้ือมา
4.2 การวัดค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ณ วันที่
วัดมูลค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
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4.3 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
กองทุนบันทึกกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกาไรขาดทุน
ในการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจาหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุน
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
บัญชี ส่วนเกินและส่ วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ ตดั จาหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งยอดที่ตดั จาหน่ ายนี้
แสดงเป็ นรายการปรับปรุ งกับดอกเบี้ยรับ
4.4 ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
4.5 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการรายการ
บัญ ชี บ างรายการและตั้งข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อจานวนเงิน ที่ แสดงในงบการเงิน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
4.6 บัญชีปรับสมดุล
บัญชีปรับสมดุลถือเป็ นส่วนหนึ่งของกาไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เพื่อทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีส่วนในสิ นทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรื อได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่า
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
5. ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 4 สิงหาคม
2564
2563
181,872,219.45
129,687,150.84
189,029,336.99
135,009,262.11

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
6. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564
อัตราดอกเบีย้
จานวนเงิน
ร้ อยละ (ต่ อปี )
(บาท)
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
รวม

0.10

2,108,361.95
2,108,361.95

ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
อัตราดอกเบีย้
จานวนเงิน
ร้ อยละ (ต่ อปี )
(บาท)
0.10

988,539.47
988,539.47
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7. ค่าใช้ จ่าย
บริ ษ ัท หลักทรั พ ย์จัด การกองทุ น ธนชาต จ ากัด เป็ นผูจ้ ัด การกองทุ น และนายทะเบี ยน หน่ ว ยลงทุ น โดยมี ธ นาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามที่ระบุในหนังสื อชี้ชวนที่
กองทุนถูกเรี ยกเก็บมีอตั ราดังนี้
ค่าใช้ จ่าย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.873 ต่อปี ของจานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.054 ต่อปี ของจานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของจานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม (ปัจจุบนั รวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการ)
บริ ษทั จัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.107
ต่อปี ของจานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
8. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่ มีอานาจควบคุมกองทุนหรื อถูกควบคุมโดย
กองทุนไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
กองทุนมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน))

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จัดการกองทุน
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จัดการกองทุน (ความสัมพันธ์เดิม)
* ธนาคารออมสิ น
* วันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และได้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์การเป็ นกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารออมสิ น ดังนั้นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการดังกล่าวจึงรับรู ้จนถึงวันที่สิ้นสุ ดความสัมพันธ์
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8. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน (ต่ อ)
กองทุนมี รายการธุรกิจระหว่างกันที่สาคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่น ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับ
บริ ษทั จัดการและกองทุน รายการที่สาคัญดังกล่าวมีดงั นี้
8.1 รายการระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 4 สิงหาคม
2564
2563
นโยบายการกาหนดราคา
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
11,651,758.51
11,677,779.55
ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ธนาคารออมสิ น -ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์
ซื้อเงินลงทุน
28,941,705.05
ราคาตลาด
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) -ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์
ซื้อเงินลงทุน
3,996,459.04
18,935,362.48
ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน
17,987,496.33
8,996,395.32
ราคาตลาด
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) -ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์
ซื้อเงินลงทุน
29,980,309.12
18,935,362.48
ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน
8,996,395.32
ราคาตลาด
8.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 4 สิงหาคม
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
1,118,539.40

1,115,483.46

9. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
9.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่ จะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่ วดั มูลค่า กองทุนใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการ
ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ล ะสถานการณ์ จากแหล่งที่น่าเชื่ อถื อ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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9.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่ อ)
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
(ข้อมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 2) ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อ
หนี้สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 3) ข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)
กองทุนมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่า ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

3,588,058,562.11

-

3,588,058,562.11

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารหนี้

(หน่ วย: บาท)
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

3,550,921,034.44

-

3,550,921,034.44

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารหนี้

เครื่ องมือทางการเงินซึ่ งซื้ อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการ
อ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้ อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกาหนดราคาที่เป็ นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล
ที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่ องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ
อนุพนั ธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง
9.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้นราคาตราสารหนี้ จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้ จะมี ราคาเพิ่มสู งขึ้น ยิ่งตราสารหนี้ มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้ น้ ันก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
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9.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (ต่ อ)
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
หุ้นกู้

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด

อัตราดอกเบีย้ คงที่

ไม่ มีอัตราดอกเบีย้

รวม

2,108,361.95
-

3,588,058,562.11

-

2,108,361.95
3,588,058,562.11
(หน่ วย : บาท)

ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตร
หุ้นกู้

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด

อัตราดอกเบีย้ คงที่

ไม่ มีอัตราดอกเบีย้

988,539.47
-

3,546,928,070.81

3,992,963.63
-

รวม
988,539.47
3,992,963.63
3,546,928,070.81

เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่และที่มีส่วนลด ซึ่ งมีวนั ที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันครบ
กาหนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ในงบดุล) มีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ หรื อวันครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หุ้นกู้
3,588,058,562.11
3,588,058,562.11
(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้

-

ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ หรื อวันครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี
3,992,963.63
-

3,546,928,070.81

-

รวม
3,992,963.63
3,546,928,070.81
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9.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ยอดคงเหลื อ ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น โดยแบ่ งตามวัน ที่ ค รบก าหนดจากวัน ที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ที่ มี
สาระสาคัญ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564
ระยะเวลาครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี
ไม่ มีกาหนด
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
2,108,361.95
2,108,361.95
หุ้นกู้
3,588,058,562.11
3,588,058,562.11
(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตร
หุ้นกู้

988,539.47
-

ภายใน 1 ปี
3,992,963.63
-

ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
ระยะเวลาครบกาหนด
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี
3,546,928,070.81

-

ไม่ มีกาหนด

รวม

-

988,539.47
3,992,963.63
3,546,928,070.81

9.4 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทุนมีความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ อ งมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
9.5 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรื อหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
9.6 ความเสี่ยงด้ านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่ องจากมีเงินลงทุน ในตราสารหนี้ ซึ่ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กบั
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบด้านบวกหรื อลบต่อ
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ออกตราสาร ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ประเภทของธุรกิจของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั
ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทาให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้
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9.7 การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน
10. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

