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บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 



สาส์นจาก บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิด 
ธนชาตหุ้นปันผล สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 ถึง วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 ให้ท่านผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตวัไดร้้อยละ 1.6 เทียบกบัปี 2563 ท่ีหดตวัร้อยละ 6.1 แมก้ารเติบโตจะเป็นบวกได้
เลก็นอ้ยแต่ถือว่าเป็นการฟ้ืนตวัท่ีล่าชา้จากการระบาดของโควิดหลายระลอก โดยเฉพาะการระบาดของสายพนัธุ์เดลตา้
ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ท่ีส่งผลให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจาํกดัอยู่ใตม้าตรการควบคุมการระบาดท่ี
เขม้งวด และยงัลุกลามไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างส่งผลให้เกิดภาวะชะงกังนัในสายการผลิตอีกดว้ย อยา่งไรก็
ตามการเร่งฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ในไตรมาสสุดทา้ยของปีช่วยบรรเทาการระบาดให้คล่ีคลายลง ส่งผลให้ภาครัฐทยอย
ผอ่นคลายมาตรการควบคุมท่ีเขม้งวดและทาํใหเ้ศรษฐกิจกลบัมาดาํเนินการได ้แมจ้ะมีการกลายพนัธ์ุของไวรัสสายพนัธ์ุ
เดลตา้มาสู่โอมิครอนในช่วงปลายปี แต่ดว้ยภาวะความรุนแรงของโรคท่ีลดตํ่าลงทาํให้ความกงัวลของการปิดประเทศ
อีกคร้ังไม่เกิดข้ึน ภาคการท่องเท่ียวยงัคงซบเซาต่อเน่ืองจากปีก่อนถึงแมไ้ทยจะเร่ิมเปิดรับนกัท่องเท่ียวผ่านภูเก็ตแซ
นดบ์อกซ์ตั้งแต่กลางปี 2564 แต่จากขอ้จาํกดัจากประเทศตน้ทางกอปรกบัการระบาดของโอมิครอนทัว่โลกในช่วงทา้ยปี
ส่งผลให้ภาพการท่องเท่ียวยงัคงหดตวัจากปีก่อน การส่งออกเป็นแรงขบัเคล่ือนสําคญัของเศรษฐกิจในปี 2564 โดย
กลบัมาขยายตวัไดใ้นอตัราสูงท่ีร้อยละ 16.5 จากปีก่อนท่ีหดตวัร้อยละ 6.5 ซ่ึงเป็นผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและ
การคา้โลก ทั้งน้ี SET Index ปรับตวัข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปีและจบปีท่ี 1,657.62 จุด  

ในส่วนของเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2565 ปรับดีข้ึนจากไตรมาสก่อน ตามมูลค่าการส่งออกสินคา้ท่ีปรับ
เพิ่มข้ึนเน่ืองจากอุปสงค์ประเทศคู่คา้ปรับดีข้ึน ด้านจาํนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติปรับเพ่ิมข้ึนหลงัมีการผ่อนคลาย
มาตรการจาํกดัการเดินทางระหว่างประเทศ ทาํให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตวัอย่างต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 3.7 
อยา่งไรกดี็เศรษฐกิจยงัคงมีความเส่ียงจากสงครามยเูครนและรัสเซียคาดวา่จะส่งกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 
และอตัราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะในส่วนตน้ทุนพลงังานท่ีสูงข้ึนซ่ึงส่งผลกระทบกบัประเทศไทยโดยตรง เน่ืองจากเป็น
ประเทศท่ีนาํเขา้นํ้ ามนัสุทธิ ดว้ยเหตุน้ี จึงอาจจะทาํใหดุ้ลการคา้ของไทยขาดดุลเพิ่มข้ึนจากท่ีคาดไวเ้ดิม นอกจากน้ีการ
ดาํเนินนโยบายทางการเงินท่ีเขม้งวดข้ึนของประเทศพฒันาแลว้ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จะส่งผลต่อระดบัตน้ทุนทาง
การเงิน และสภาพคล่องทัว่โลก และส่งผลใหก้ารเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ โลก และไทยชะลอตวัลงในระยะต่อไป 

แนวโนม้ของตลาดหุ้น และเศรษฐกิจไทย ยงัคาดว่าจะฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืน
ตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ตามมาตรการเปิดประเทศของไทยและต่างประเทศ  อยา่งไรก็ดีคาดว่าความผนั
ผวนจะเพิ่มข้ึนเช่นกนั ตามความตึงเครียดระหวา่ง ชาติตะวนัตก - รัสเซีย จากประเด็นสงครามในยเูครน และการดาํเนิน
นโยบายทางการเงินอยา่งเขม้งวดในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จะส่งผลกดดนัค่าเงินบาทใหอ่้อนค่า 

สําหรับกองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล ในรอบปีท่ีผ่านมา กองทุนยงัคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 
โดยนํ้าหนกัการลงทุนส่วนมากอยูใ่น กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มพาณิชย ์

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุก
ท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ต ั้งแต่ จัดต ั้ง

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1

14 ธ.ค. 64  
ถึง 14 ม.ีค. 65

14 ก.ย. 64  
ถึง 14 ม.ีค. 

14 ม.ีค. 64  
ถึง 14 ม.ีค. 

14 ม.ีค. 62  
ถึง 14 ม.ีค. 65

- 

ถึง 14 ม.ีค. 

- 

ถึง 14 ม.ีค. 

15 ม.ีค. 60  
ถึง 14 ม.ีค. 65

T-DIV 4.01 7.99 4.67 -1.31 - - 1.51

Benchmark 6.57 10.45 9.72 3.80 - - 4.18

Information Ratio2 -1.03 -0.95 -1.57 -0.74 - - -0.43

ความผนัผวนของ

ผลการดําเนินงาน

12.17 11.97 11.75 18.28 - - 15.24

ตารางเปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 

ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SETHD TRI) 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 1.44 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั
จัดการท่ีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com  
ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว
- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์
- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมูลการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 ถึงวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ 28 มิถุนายน 2564 
2 นายศตนนท ์ทนั 12 มีนาคม 2562 
3 นายวสวตัต์ิ จิรวิชญ 7 มิถุนายน 2564 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ีเวบ็ไซตข์องบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน 

Bank of America 
The Bank of Nova Sctia 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนท์
แบงก ์
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

รายงานสรุปเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

118,403.69 2.87% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้
รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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3,992,932.00 100.00 3,992,932.00

3,992,932.00 100.00 3,992,932.00

782,740.52 19.60 782,740.52

245,181.30 6.14 245,181.30

138,989.28 3.48 138,989.28

104,888.19 2.63 104,888.19

84,309.38 2.11 84,309.38

81,607.88 2.04 81,607.88

71,830.80 1.80 71,830.80

55,933.70 1.40 55,933.70

137,652.53 3.45 137,652.53

115,520.00 2.89 115,520.00

22,132.53 0.55 22,132.53

187,807.66 4.70 187,807.66

43,784.63 1.10 43,784.63

34,973.28 0.88 34,973.28

23,848.88 0.60 23,848.88

21,956.10 0.55 21,956.10

21,632.28 0.54 21,632.28

20,950.15 0.52 20,950.15

20,662.35 0.52 20,662.35

630,234.25 15.78 630,234.25

393,061.00 9.84 393,061.00

237,173.25 5.94 237,173.25

1,250,494.42 31.32 1,250,494.42

493,343.20 12.36 493,343.20

423,890.30 10.62 423,890.30

89,175.65 2.23 89,175.65

58,106.40 1.46 58,106.40

43,739.55 1.10 43,739.55

40,792.05 1.02 40,792.05

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้

 (%)

อันดบัความน่าเช่ือถือ วันครบ

ก าหนด

จ านวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

หุ้นสามญั 96.71

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 96.71

ธนาคาร 18.96

BBL ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,796.20 5.94

KTB ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 10,219.80 3.37

TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 78,863.30 2.54

TISCO บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)

862.50 2.04

KKP ธนาคารเกียรตินาคิภทัร จ  ากดั (มหาชน) 1,213.50 1.98

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 443.40 1.74

TCAP บริษทั ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1,347.80 1.35

วัสดุก่อสร้าง 3.34

SCC บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 304.00 2.80

TASCO บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ากดั (มหาชน) 1,294.30 0.54

พาณชิย์ 4.55

CPALL บริษทั ซี.พี. ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 660.90 1.06

HMPRO บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
(มหาชน)

2,145.60 0.85

CRC บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน)

623.50 0.58

COM7 บริษทั คอมเซเว่น จ  ากดั (มหาชน) 538.80 0.53

GLOBAL บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั 
(มหาชน)

1,015.60 0.52

MAKRO บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 501.80 0.51

BJC บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 594.60 0.50

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 15.26

ADVANC บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน)

1,672.60 9.52

INTUCH บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 3,060.30 5.74

พลังงานและสาธารณูปโภค 30.28

PTTEP บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน)

3,333.40 11.93

PTT บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 10,731.40 10.27

GULF บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน)

1,848.20 2.16

GUNKUL บริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 9,684.40 1.41

TOP บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 821.40 1.06

EA บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) 477.10 0.99
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้

 (%)

อันดบัความน่าเช่ือถือ วันครบ

ก าหนด

จ านวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

39,198.88 0.98 39,198.88

21,731.50 0.54 21,731.50

21,204.00 0.53 21,204.00

19,312.89 0.48 19,312.89

15,685.41 0.39 15,685.41

15,685.41 0.39 15,685.41

83,812.94 2.10 83,812.94

21,810.88 0.55 21,810.88

21,497.10 0.54 21,497.10

20,287.55 0.51 20,287.55

20,217.41 0.51 20,217.41

362,281.45 9.07 362,281.45

121,944.97 3.05 121,944.97

105,587.65 2.64 105,587.65

92,439.90 2.32 92,439.90

42,308.93 1.06 42,308.93

25,784.76 0.65 25,784.76

21,797.40 0.55 21,797.40

3,987.36 0.10 3,987.36

516,438.08 12.93 516,438.08

190,397.52 4.77 190,397.52

59,610.72 1.49 59,610.72

50,430.18 1.26 50,430.18

49,866.30 1.25 49,866.30

42,023.15 1.05 42,023.15

40,483.80 1.01 40,483.80

39,235.04 0.98 39,235.04

23,902.98 0.60 23,902.98

20,488.38 0.51 20,488.38

BANPU บริษทั บา้นป ูจ  ากดั (มหาชน) 3,499.90 0.95

SPRC บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั 
(มหาชน)

2,428.10 0.53

RATCH บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 471.20 0.51

PTG บริษทั พีทีจี เอ็นเนอย ีจ  ากดั (มหาชน) 1,409.70 0.47

ส่ือและส่ิงพิมพ์ 0.38

ONEE บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั 
(มหาชน)

1,413.10 0.38

เงนิทุนและหลักทรัพย์ 2.03

BAM บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ  ากดั (มหาชน)

1,019.20 0.53

JMT บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 
จ ากดั (มหาชน)

328.20 0.52

ASK บริษทั เอเซียเสริมกิจลิสซ่ิง จ  ากดั 
(มหาชน)

455.90 0.49

THANI บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 4,836.70 0.49

อาหารและเคร่ืองด่ืม 8.77

CPF บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
(มหาชน)

5,102.30 2.95

OSP บริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2,974.30 2.56

TU บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 4,891.00 2.24

MINT บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ  ากดั 
(มหาชน)

1,375.90 1.02

การแพทย์ 0.63

BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั 
(มหาชน)

854.80 0.53

PR9 บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั 
(มหาชน)

340.80 0.10

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 12.51

LH บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 21,038.40 4.61

WHA บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั
 (มหาชน)

18,174.00 1.44

ORI บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
(มหาชน)

4,423.70 1.22

SPALI บริษทั ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน) 2,277.00 1.21

CPN บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 760.60 1.02

AP บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 3,969.00 0.98

AMATA บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 1,886.30 0.95

SIRI บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) 19,276.60 0.58

BRI บริษทั บริทาเนีย จ  ากดั (มหาชน) 1,829.32 0.50

หนา้ 10



กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้

 (%)

อันดบัความน่าเช่ือถือ วันครบ

ก าหนด

จ านวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

118,403.69

118,403.69

F1+(tha)* BBB+* Baa1* 115,802.44

AAA* 2,601.25

17,419.79

38,238.91
(20,819.12)

รวมทั้งส้ิน 3,992,932.00 100.00 4,128,755.49

เงนิฝากธนาคาร 2.86

ประเภทออมทรัพย์ 2.86

KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 115,770.55 2.80

UOBT - S/A ธนาคาร ยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) 2,600.47 0.06

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน 0.43

สินทรัพย์อ่ืน 0.93
หนีสิ้นอ่ืน (0.50)

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร
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อนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง (ประเทศไทย) ความหมายของเรทต้ิง 
AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 

ระดบัน่าลงทุน (Investment Grade 
Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 
A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเกง็กาํไร (Speculative Grade 
Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมีความเส่ียงต่อการผดินดัชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผดินดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ญัญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิตขา้งตน้ เพ่ือใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกว่า
เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพ่ือแสดงถึงการใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดั
ภายในประเทศไทย 

Description Standard and Poor’s Moody’s FITCH Ratings 

Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term 

Investment Grade 

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

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

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 
to changes in economic cycle or circumstances 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and 
circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

  Speculative Grade 

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

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D High default risk - debtor’s capacity for meeting commitments may be troublesome CCC+ 

CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of obligations C C C 

Default in payment of obligations - D 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3,4 3,992,932,003.00      4,531,977,844.75      

เงินฝากธนาคาร 5 118,371,020.42         160,773,994.84         

ลูกหน้ี

จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 38,271,584.10           36,898,797.53           

จากการขายเงินลงทุน - 9,138,569.02 
รวมสินทรัพย์ 4,149,574,607.52      4,738,789,206.14      

หนีสิ้น

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - 9,846,084.46 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 17,776,374.44           7,047,773.66 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 2,859,056.99             3,860,022.60 

หน้ีสินอ่ืน 183,684.03                186,005.51                
รวมหนีสิ้น 20,819,115.46           20,939,886.23           

สินทรัพย์สุทธิ 4,128,755,492.06      4,717,849,319.91      

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 4,440,786,891.83      5,311,302,670.69      

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 2,224,020,816.25      2,123,364,342.54      

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน (2,536,052,216.02)    (2,716,817,693.32)    
สินทรัพย์สุทธิ 4,128,755,492.06      4,717,849,319.91      

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 9.2973 8.8826 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 444,078,689.1832 531,130,267.0688 

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 14 มนีาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนา้ 16



จ านวนเงนิต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,796,200 245,181,300.00 6.14 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 443,400 71,830,800.00 1.80 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ  ากดั (มหาชน) 1,213,500 81,607,875.00 2.04 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 10,219,800 138,989,280.00 3.48 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1,347,800 55,933,700.00 1.40 
บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 862,500 84,309,375.00 2.11 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 78,863,300 104,888,189.00 2.63 

รวมกลุ่มธนาคาร 782,740,519.00 19.60

กลุ่มวสัดุก่อสร้าง

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 304,000 115,520,000.00 2.90 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ากดั (มหาชน) 1,294,300 22,132,530.00 0.55 

รวมกลุ่มวสัดุก่อสร้าง 137,652,530.00 3.45

กลุ่มพาณชิย์

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 594,600 20,662,350.00 0.52 
บริษทั คอมเซเวน่ จ  ากดั (มหาชน) 538,800 21,956,100.00 0.55 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 660,900 43,784,625.00 1.10 
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 623,500 23,848,875.00 0.60 
บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 1,015,600 21,632,280.00 0.54 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 2,145,600 34,973,280.00 0.88 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 501,800 20,950,150.00 0.52 

รวมกลุ่มพาณชิย์ 187,807,660.00 4.71

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 1,672,600 393,061,000.00 9.84 
บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 3,060,300 237,173,250.00 5.94 

รวมกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 630,234,250.00 15.78

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 14 มนีาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนา้ 17



จ านวนเงนิต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) 3,499,900 39,198,880.00 0.98 
บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) 477,100 40,792,050.00 1.02 
บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 1,848,200 89,175,650.00 2.23 
บริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 9,684,400 58,106,400.00 1.46 
บริษทั พีทีจี เอ็นเนอย ีจ  ากดั (มหาชน) 1,409,700 19,312,890.00 0.48 
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 10,731,400 423,890,300.00 10.62 
บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 3,333,400 493,343,200.00 12.36 
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 471,200 21,204,000.00 0.53 
บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) 2,428,100 21,731,495.00 0.54 
บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 821,400 43,739,550.00 1.10 

รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 1,250,494,415.00 31.32

กลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์

บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั (มหาชน) 1,413,100 15,685,410.00 0.39 
รวมกลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์ 15,685,410.00 0.39

กลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 455,900 20,287,550.00 0.51 
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 1,019,200 21,810,880.00 0.55 
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 328,200 21,497,100.00 0.54 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 4,836,700 20,217,406.00 0.51 

รวมกลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์ 83,812,936.00 2.11

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 14 มนีาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนา้ 18



จ านวนเงนิต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 5,102,300 121,944,970.00 3.05 
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1,375,900 42,308,925.00 1.06 
บริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2,974,300 105,587,650.00 2.64 
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 4,891,000 92,439,900.00 2.32 

รวมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 362,281,445.00 9.07

กลุ่มการแพทย์

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 854,800 21,797,400.00 0.55 
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน) 340,800 3,987,360.00 0.10 

รวมกลุ่มการแพทย์ 25,784,760.00 0.65

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ  ากดั (มหาชน) 1,886,300 39,235,040.00 0.98 
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 3,969,000 40,483,800.00 1.01 
บริษทั บริทาเนีย จ  ากดั (มหาชน) 1,829,320 20,488,384.00 0.51 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 760,600 42,023,150.00 1.05 
บริษทัแลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 21,038,400 190,397,520.00 4.77 
บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 4,423,700 50,430,180.00 1.26 
บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) 19,276,600 23,902,984.00 0.60 
บริษทั ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน) 2,277,000 49,866,300.00 1.25 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 18,174,000 59,610,720.00 1.49 

รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 516,438,078.00 12.92
รวมหุ้นสามญั 3,992,932,003.00 100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 3,842,675,437.58 บาท) 3,992,932,003.00 100.00

ณ วนัที่ 14 มนีาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

หนา้ 19



จ านวนเงนิต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2,127,200 266,963,600.00 5.89 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 1,891,000 277,977,000.00 6.13 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 2,118,600 234,105,300.00 5.17 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 659,200 23,401,600.00 0.52 
บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 601,700 58,665,750.00 1.29 

รวมกลุ่มธนาคาร 861,113,250.00          19.00         

กลุ่มวสัดุก่อสร้าง

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 714,500               267,223,000.00 5.90 
รวมกลุ่มวสัดุก่อสร้าง 267,223,000.00          5.90           

กลุ่มปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 4,997,500 234,882,500.00 5.18 
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 4,668,600 317,464,800.00 7.00 

รวมกลุ่มปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 552,347,300.00          12.18         

กลุ่มพาณชิย์

บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 4,122,300 278,255,250.00 6.14 
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2,074,500 76,756,500.00 1.69 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 8,563,800 122,462,340.00 2.70 

รวมกลุ่มพาณชิย์ 477,474,090.00          10.53         

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 136,400 23,256,200.00 0.51 
บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 3,247,000 181,020,250.00 3.99 

รวมกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 204,276,450.00          4.50           

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 14 มนีาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
หนา้ 20



จ านวนเงนิต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) 3,142,766 95,068,671.50 2.10 
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 16,109,400 672,567,450.00 14.86 
บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 2,929,500 348,610,500.00 7.69 
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,820,700 93,766,050.00 2.07 
บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 550,200 35,350,350.00 0.78 
บริษทั ทีทีดบับลิว จ  ากดั (มหาชน) 2,385,500 27,910,350.00 0.62 

รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 1,273,273,371.50       28.12         

กลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 1,008,000 21,974,400.00 0.48 
บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 732,100 60,032,200.00 1.32 

รวมกลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์ 82,006,600.00            1.80           

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1,981,600 60,438,800.00 1.33 
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3,698,000 218,182,000.00 4.81 

รวมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 278,620,800.00          6.14           

กลุ่มบรรจุภณัฑ์

บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 1,112,647 49,790,953.25 1.10 
รวมกลุ่มบรรจุภณัฑ์ 49,790,953.25            1.10           

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 4,629,400 37,498,140.00 0.83 
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 12,620,200 69,411,100.00 1.53 
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 19,988,500 170,901,675.00 3.77 
บริษทั ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน) 2,822,300 61,526,140.00 1.36 

รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 339,337,055.00          7.49           

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 14 มนีาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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จ านวนเงนิต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

บริษทั เคอร่ี เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 192,100 10,469,450.00 0.23 
รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 10,469,450.00            0.23           

กลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 1,305,400 66,901,750.00 1.48 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) 1,262,900 69,143,775.00 1.53 

รวมกลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 136,045,525.00          3.01           

รวมหุ้นสามญั 4,531,977,844.75       100.00       

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 4,716,822,500.62 บาท) 4,531,977,844.75 100.00

ณ วนัที่ 14 มนีาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดเ้งินปันผล 149,274,276.80 265,173,493.90

รายไดด้อกเบ้ีย 176,753.19 1,688,356.30

รายไดอ่ื้น 226,998.01 -

รวมรายได้ 149,678,028.00 266,861,850.20

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,7 68,635,047.82 96,096,846.70

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 6 915,133.99 1,281,291.35

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,7 5,719,587.37 8,008,070.65

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 55,300.00 55,300.00

ค่าใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 11,865.00 23,620.00

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 191,451.47 381,799.75

รวมค่าใช้จ่าย 75,528,385.65 105,846,928.45
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ 74,149,642.35 161,014,921.75

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุน (228,460,814.75) (1,818,629,461.65)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุน 335,101,221.29 3,227,491,038.20
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และที่ยงัไม่เกิดขึน้ 106,640,406.54 1,408,861,576.55

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 180,790,048.89 1,569,876,498.30

หกั ภาษีเงินได้ 3 (24,571.59) (41,241.93)
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษเีงนิได้ 180,765,477.30         1,569,835,256.37      

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 14 มนีาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การด าเนินงาน 180,765,477.30 1,569,835,256.37

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 61,198,542.00 201,580,009.84

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (831,057,847.15) (4,878,412,505.11)
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (589,093,827.85) (3,106,997,238.90)

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 4,717,849,319.91 7,824,846,558.81 
สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี 4,128,755,492.06 4,717,849,319.91

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 531,130,267.0688 1,127,814,065.4550 

บวก หน่วยลงทุนท่ีขายระหวา่งปี 6,858,768.4490 25,707,873.1126 

หกั หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนระหวา่งปี (93,910,346.3346) (622,391,671.4988) 
หน่วยลงทุน ณ วนัส้ินปี 444,078,689.1832 531,130,267.0688

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 14 มนีาคม 2565

หน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 14 มีนาคม 2565 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไม่มีก าหนดอายุโครงการ กองทุน

ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิดและจด
ทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการจดัการเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 2,292,990,234.94 บาท แบ่งเป็น 
229,299,023.4677 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท ต่อมาไดมี้การจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนของกองทุนในระหว่างปี 2561 จ านวน 
15,000 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 17,292,990,234.94 บาท ดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนของกองทุนจ านวน 5,000 ลา้นบาท
- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนของกองทุนจ านวน 1,000 ลา้นบาท
- เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนของกองทุนจ านวน 2,000 ลา้นบาท
- เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2561 ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนของกองทุนจ านวน 5,000 ลา้นบาท
- เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2561 ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนของกองทุนจ านวน 2,000 ลา้นบาท

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินลงทุนของ
โครงการไดไ้ม่เกิน 300 ลา้นบาท จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั (“ บริษทัจดัการ”) 

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล เป็นกองทุนเปิดตราสารแห่งทุน ท่ีเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงมีประวัติการจ่ายปันผลดี สม ่าเสมอ และมี
แนวโนม้จ่ายเงินปันผลดีในอนาคต โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 คร้ัง 

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติั
ทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ
3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 
กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม 

ส าหรับลูกหน้ี กรณีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ย
ราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
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3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
การวดัมูลค่าภายหลงั 
- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนในประเทศไทยวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

โดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุน
- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย

การผิดนดัช าระ 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนัดช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ีย

ทนัทีเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ไดรั้บสามารถประมาณได้
อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกบัเงินลงทุน กองทุนจะตดับญัชี
ดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัตั้งแต่วนัท่ีมีสิทธิจะไดรั้บ 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
บญัชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหน้ีตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดัจ าหน่ายน้ี

แสดงเป็นรายการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับ 
3.3 ภาษีเงินได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 
3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารต้องใช้การ
ประมาณการรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.5 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

เพื่อท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่ว่าผู ้
ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

3.6 การแบ่งปันส่วนทุน 
กองทุนจะบนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน
กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 14 มีนาคม 

2565 2564 
ซ้ือเงินลงทุน 6,160,329,395.17 3,672,106,267.79 
ขายเงินลงทุน 6,806,028,586.06 7,496,648,610.71 

5. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 14 มนีาคม 2565 ณ วันที่ 14 มนีาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงิน อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงิน 
ร้อยละ (ต่อปี) (บาท) ร้อยละ (ต่อปี) (บาท) 

ออมทรัพย์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.10 115,770,550.96 0.10 158,176,659.04 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 0.15 2,600,469.46 0.15   2,597,335.80 

รวม  118,371,020.42  160,773,994.84 

6. ค่าใช้จ่าย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด เป็นผูจ้ ัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี ธนาคาร 

กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนท่ี

กองทุนถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 
ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

บริษทัจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของ
กองทุนหักดว้ย มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้งน้ีโดยยงัไม่ไดห้ักรายการต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็น
หน้ีสินจนถึงวนัท่ีค  านวณ 
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7. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดย

กองทุนไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 
กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

บริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั  ความสัมพนัธ์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั เป็นบริษทัจดัการกองทุน 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)) 

เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และตั้งแต่วนัท่ี           
3 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป เปล่ียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุน 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน และไดร้วมกบั ธนาคารทหารไทย  
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2564 

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบั
บริษทัจดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 

7.1 รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 14 มีนาคม 

2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 68,635,047.82 96,096,846.70 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5,719,587.37 8,008,070.65 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์
   ขายเงินลงทนุ - 19,995,168.20 ราคาตลาด 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์
   ซ้ือเงินลงทุน 123,155,143.20 - ราคาตลาด
   ขายเงินลงทนุ 26,591,252.29 19,962,598.80 ราคาตลาด

7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 14 มนีาคม 

2565 2564 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 2,552,421.75 3,464,504.29 
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจา่ย 212,701.82 288,708.68 
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8. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
8.1  การประมาณการมลูค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนั
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูล
ค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกต
ไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้ 

กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 14 มนีาคม 2565 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ตราสารทุน 3,992,932,003.00 - - 3,992,932,003.00 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 14 มนีาคม 2564 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ตราสารทุน 4,531,977,844.75 - - 4,531,977,844.75 

เงินลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจดั
ประเภทอยู่ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิง
ส าหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 
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8.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมี

การเปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 14 มนีาคม 2565 
อัตราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม อัตราดอกเบีย้คงที ่ ไม่มีอัตราดอกเบีย้ รวม 
อัตราตลาด 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 118,371,020.42 - - 118,371,020.42 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 3,992,932,003.00 3,992,932,003.00 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 14 มนีาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม อัตราดอกเบีย้คงที ่ ไม่มีอัตราดอกเบีย้ รวม 
อัตราตลาด 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 160,773,994.84 - - 160,773,994.84 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - -   4,531,977,844.75   4,531,977,844.75 

8.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีท่ีครบก าหนดนับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมี

สาระส าคญั ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 118,371,020.42 - - - - 118,371,020.42 
หลกัทรัพย ์
   จดทะเบียน - - - - 3,992,932,003.00 3,992,932,003.00 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2564 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 160,773,994.84 - - - - 160,773,994.84 
หลกัทรัพย ์
   จดทะเบียน - - - - 4,531,977,844.75 4,531,977,844.75 
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8.4  ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

8.5  ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

8.6  ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบั

ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้น
บวกหรือลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ทั้ งน้ีขึ้ นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู ้ออกตราสารว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใด อนัอาจจะท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้

8.7  การบริหารความเส่ียง 
กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

9. การอนุมตัิงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

หนา้ 31




