
 

   

 

 

 

รายงานรอบปีบัญชี 

 

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพเิศษ 

(T-ES-EQDSSFX) 

รหัสกองทุน 3174 

 

 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2563 ถึง วนัท่ี 9 เมษายน 2564 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
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สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิด 
ธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันท่ี  10 เมษายน  2563 ถึง  
วนัท่ี 9 เมษายน 2564 ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 
 เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2564 ทยอยปรับตวัดีข้ึน หลงัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 คล่ีคลายลง
จากการท่ีภาครัฐออกมาตรการควบคุมโรคแบบ Partial lockdown ในพิ้นท่ีเส่ียงและจุดท่ีเก่ียวข้อง โดยตัวเลขการ
บริโภคภาคเอกชนกลบัมาขยายตวัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัภายหลงัการ
ระบาดเร่ิมคล่ีคลาย กอปรกบัแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐท่ีช่วยให้การใชจ่้ายปรับดีข้ึนทุกหมวด และยงัมีผลจากฐาน
ตํ่าในช่วงของการระบาดคร้ังแรก การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัต่อเน่ืองตามการลงทุนหมวดเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ี
ขยายตวัสอดคลอ้งกบัการส่งออก อยา่งไรก็ตามการลงทุนในหมวดก่อสร้างยงัหดตวัต่อเน่ืองตามภาคอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้างท่ียงัอ่อนแอ มูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคาํประจาํเดือนมีนาคม ขยายตวัไดร้้อยละ 22.1 จากเดือนก่อน
จาก 1) การฟ้ืนตวัของอุปสงคข์องประเทศคู่คา้ 2) มูลค่าการส่งออกปิโตรเคมีสูงข้ึนตามราคานํ้ ามนัดิบและ 3) ฐานการ
ส่งออกท่ีตํ่าในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนตวัเลขการส่งออกสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ยงัขยายตวัดีแม้ชะลอตวัลงบ้าง 
จากวฎัจกัรอิเล็กทรอนิกส์โลกท่ียงัอยู่ในช่วงขาข้ึน การนําเขา้ขยายตวัร้อยละ 15.1 เทียบกบัปีก่อน โดยขยายตวัสูง
ต่อเน่ืองในเกือบทุกหมวดสําคญั การใชจ่้ายภาครัฐไม่รวมเงินโอนหดตวัจากปีก่อนจากทั้งรายจ่ายประจาํและรายจ่าย
ลงทุน โดยเป็นผลจากฐานสูงเพราะการเร่งเบิกจ่ายภายหลงั พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ตวัเลขนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ
ยงัคงหดตวัหนักตามมาตรการจาํกดัการเดินทางระหว่างประเทศ ดา้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปติดลบ
น้อยลงตามราคาพลงังานท่ีปรับสูงข้ึนเป็นสําคญั ด้านตลาดแรงงานยงัเปราะบาง สะท้อนจากสัดส่วนผูข้อรับสิทธิ
วา่งงานใหม่ในระบบประกนัสังคมต่อผูป้ระกนัตนทั้งหมดท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง ดุลบญัชีเดินสะพดัขาดดุลเลก็นอ้ยจากดุล
บริการ รายได ้และเงินโอน ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าลงกวา่สกลุเงินคู่คา้คู่แข่งส่วนใหญ่ 
 ภาพการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจจากน้ีไป ยงัมองเป็นภาพของ 1) การบริโภคท่ีทยอยฟ้ืนตวัทัว่โลก หลงัจากท่ีหลาย
ประเทศเร่ิมแจกจ่ายวคัซีนตา้น COVID-19 ให้ประชาชนอย่างต่อเน่ืองจนเกิดภาวะภูมิคุม้กนัหมู่ 2) เม็ดเงินกระตุน้
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภาครัฐในหลายประเทศ 3) อตัราดอกเบ้ียท่ียงัไม่สูงเกินไปจนส่งผลใหก้ารฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
สะดุดลง 
 สาํหรับกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพ่ือการออมพิเศษ ในรอบปีท่ีผ่านมา กองทุนยงัรักษาการ
ลงทุนตามนโยบายการลงทุนโดยคงสัดส่วนการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของกองทุนรวม ทั้งน้ีผูจ้ดัการกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นท่ีมีปัจจยัพื้นฐานดีและมีแนวโน้มในการเติบโตในระยะ
กลางถึงยาว โดยกลุ่มธุรกิจท่ีมีนํ้ าหนักการลงทุนมาก 3 ลําดับแรก คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มพลังงานและ
สาธารณูปโภค และกลุ่มวสัดุก่อสร้าง  
 ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุก
ท่าน 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตังแต่ 
จัดตัง

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน
8 ม.ค. 64  
ถงึ 9 เม.ย. 64

9 ต.ค. 63  
ถงึ 9 เม.ย. 64

-  
ถงึ 9 เม.ย. 64

-  
ถงึ 9 เม.ย. 64

-  
ถงึ 9 เม.ย. 64

-  
ถงึ 9 เม.ย. 64

10 เม.ย. 63  
ถงึ 9 เม.ย. 64

T-ES-EQDSSFX 5.47 20.60 - - - - 18.58

Benchmark 2.93 25.04 - - - - 30.96

Information Ratio2 0.51 -0.75 - - - - -2.02

ความผันผวนของ
ผลการดําเนนิงาน

12.79 18.60 - - - - 16.74

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน 100.00% 
 

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 2.13 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 
 

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

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง และคู่มือการลงทุน ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 
ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2563 ถึง วนัท่ี 9 เมษายน 2564 

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 2,558.50 1.498% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) 182.50 0.107% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 36.50 0.021% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํรายงาน และเอกสารของกองทุน 183.94 0.108% 
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 30.00 0.018% 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 19.38 0.011% 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 3,010.82 1.763% 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
- ค่าใชจ่้ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์
- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 

 
รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2563 ถึง วนัท่ี 9 เมษายน 2564 
รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 
 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
1 นายอาํพล   โฆษิตาภรณ์ 3 ตุลาคม 2559 
2 นายอนุชา   จิตสมเกษม 3 ตุลาคม 2559 
3 นายสมประสงค ์  แซ่จิว 2 พฤษภาคม 2560 
4 นายศตนนท ์  ทนั 18 เมษายน 2560 

 

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

 
 

ลาํดบั 

 
 

ช่ือบริษทันายหนา้ 

 
ค่านายหนา้ 
(พนับาท) 

อตัราส่วนค่า
นายหนา้แต่ละราย
ต่อค่านายหนา้

ทั้งหมด 
1. บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 374.12 22.68% 
2. บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 326.07 19.76% 
3. บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 170.11 10.31% 
4. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 132.86 8.05% 
5. บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 126.48 7.66% 
6. บริษทั หลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 112.74 6.83% 
7. บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 100.06 6.06% 
8. บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 79.69 4.83% 
9. บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 57.71 3.50% 
10. บริษทัหลกัทรัพย ์ ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 54.4 3.30% 
11. บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 
44.75 2.71% 

12. บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 43.96 2.66% 
13. บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 27.28 1.65% 

รวมค่านายหนา้ 1,650.23 100.00% 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 
 

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  
ธนาคารซิต้ีแบงก ์  
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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รายงานสรุปเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2564 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

14,193,495.20 6.25% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก  
ผูรั้บรอง 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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TRIS FITCH S&P Moody' s

214,318.26 99.98 214,318.26
214,318.26 99.98 214,318.26
2,244.00 1.05 2,244.00
2,244.00 1.05 2,244.00
27,436.54 12.80 27,436.54
9,023.30 4.21 9,023.30
8,179.65 3.82 8,179.65
4,530.55 2.11 4,530.55
3,391.60 1.58 3,391.60
2,311.44 1.08 2,311.44
7,875.53 3.67 7,875.53
4,773.60 2.23 4,773.60
3,101.93 1.45 3,101.93
8,801.63 4.11 8,801.63
4,420.60 2.06 4,420.60
4,381.03 2.04 4,381.03
25,971.52 12.12 25,971.52
11,260.03 5.25 11,260.03
5,561.64 2.59 5,561.64
3,280.95 1.53 3,280.95
2,282.40 1.06 2,282.40
2,256.75 1.05 2,256.75
1,329.75 0.62 1,329.75
6,886.80 3.21 6,886.80
4,644.30 2.17 4,644.30
2,242.50 1.05 2,242.50
47,945.76 22.37 47,945.76
14,938.55 6.97 14,938.55
5,686.50 2.65 5,686.50
4,600.75 2.15 4,600.75
4,290.15 2.00 4,290.15
2,694.67 1.26 2,694.67
2,422.90 1.13 2,422.90
2,400.76 1.12 2,400.76
2,356.22 1.10 2,356.22
2,323.52 1.08 2,323.52
2,275.20 1.06 2,275.20
2,177.00 1.02 2,177.00
1,779.53 0.83 1,779.53
1,843.80 0.86 1,843.80
1,843.80 0.86 1,843.80
8,648.42 4.03 8,648.42
6,386.85 2.98 6,386.85
2,261.57 1.05 2,261.57

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบ้ีย 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ
กําหนด

จาํนวนหน่วย 
(พนัหน่วย)/
มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
เงินลงทนุ

มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

หุ้นสามัญ 94.32
ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 94.32
ธุรกิจการเกษตร 0.99

STA บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 48.00 0.99
ธนาคาร 12.07

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 63.10 3.97
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) 74.70 3.60
BBL ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 36.10 1.99
KKP ธนาคารเกยีรตินาคิภทัร จาํกดั (มหาชน) 55.60 1.49
TMB ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 1,926.20 1.02

วัสดุก่อสร้าง 3.47
SCC บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 11.70 2.10
EPG บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 289.90 1.37

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3.88
PTTGC บริษทั พีทีที โกลบอล เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 71.30 1.95
IVL บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 97.90 1.93

พาณชิย์ 11.43
CPALL บริษทั ซี.พี. ออลล์ จาํกดั (มหาชน) 173.90 4.96
GLOBA บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 258.68 2.45
CRC บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน) 95.10 1.44
HMPRO บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 158.50 1.00
RS บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) 88.50 0.99
COM7 บริษทั คอมเซเวน่ จาํกดั (มหาชน) 19.70 0.59

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3.03
ADVAN บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 27.40 2.04
INTUC บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 39.00 0.99

พลังงานและสาธารณปูโภค 21.09
PTT บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 380.60 6.56
PTTEP บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 51.00 2.50
EA บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จาํกดั (มหาชน) 77.00 2.02
TOP บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) 77.30 1.89
BANPU บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 222.70 1.19
CKP บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 500.60 1.07
OR บริษทั ปตท. นํ้ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 77.44 1.06
ACE บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จาํกดั (มหาชน) 613.60 1.04
IRPC บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 583.80 1.02
BPP บริษทั บา้นปู เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 118.50 1.00
SPRC บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (มหาชน) 248.80 0.96
ESSO บริษทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 215.70 0.78

ส่ือและส่ิงพมิพ์ 0.81
MAJOR บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 87.80 0.81

เงินทนุและหลักทรัพย์ 3.81
SAWAD บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน) 74.70 2.81
THANI บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 521.10 1.00

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 
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TRIS FITCH S&P Moody's

15,793.13 7.37 15,793.13
4,557.15 2.13 4,557.15
3,385.80 1.58 3,385.80
3,276.75 1.53 3,276.75
2,303.00 1.07 2,303.00
2,270.43 1.06 2,270.43
9,504.73 4.43 9,504.73
7,568.62 3.53 7,568.62
1,936.11 0.90 1,936.11
1,041.30 0.49 1,041.30
1,041.30 0.49 1,041.30
2,400.90 1.12 2,400.90
2,400.90 1.12 2,400.90
5,675.76 2.65 5,675.76
5,675.76 2.65 5,675.76
12,010.99 5.60 12,010.99
3,412.33 1.59 3,412.33
2,805.39 1.31 2,805.39
2,226.30 1.04 2,226.30
1,794.87 0.84 1,794.87
1,772.10 0.83 1,772.10
1,829.56 0.85 1,829.56
1,829.56 0.85 1,829.56
15,543.60 7.25 15,543.60
12,662.48 5.91 12,662.48
2,881.13 1.34 2,881.13
12,864.30 6.00 12,864.30
5,877.60 2.74 5,877.60
4,050.00 1.89 4,050.00
2,936.70 1.37 2,936.70

52.86 0.02 52.86
52.86 0.02 52.86
52.86 0.02 52.86
52.86 0.02 52.86

14,193.50
14,193.50

F1+(tha)* BBB+* Baa1* 14,193.50
(1,353.00)
5,114.70

(6,467.70)
รวมทั้งส้ิน 214,371.12 100.00 227,211.61

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบ้ีย 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ
กําหนด

จาํนวนหน่วย 
(พนัหน่วย)/
มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
เงินลงทนุ

มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

อาหารและเคร่ืองด่ืม 6.95
MINT บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช ัน่แนล  จาํกดั (มหาชน) 148.20 2.01
RBF บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย์ จาํกดั (มหาชน) 188.10 1.49
CBG บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 25.70 1.44
ICHI บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 164.50 1.01
TKN บริษทั เถา้แกน่้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 230.50 1.00

การแพทย์ 4.18
BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 339.40 3.33
CHG บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 649.70 0.85

การท่องเทีย่วและสันทนาการ 0.46
SHR บริษทั เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 347.10 0.46

ประกันชีวิตและประกันภัย 1.06
BLA บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 90.60 1.06

บรรจุภัณฑ์ 2.50
SCGP บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จาํกดั (มหาชน) 120.12 2.50

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 5.28
CPN บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 62.90 1.50
SPALI บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 128.10 1.23
AWC บริษทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จาํกดั (มหาชน) 452.50 0.98
WHA บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรช ัน่ จาํกดั (มหาชน) 543.90 0.79
AMATA บริษทั อมตะ คอร์ปอเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน) 99.00 0.78

แฟช่ัน 0.81
SABIN บริษทั ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 86.30 0.81

ขนส่งและโลจิสติกส์ 6.84
AOT บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 189.70 5.57
KEX บริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน) 58.50 1.27

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5.66
KCE บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 99.20 2.59
DELTA บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 10.80 1.78
HANA บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 50.20 1.29

ใบสําคัญแสดงสิทธิระยะส้ันและสิทธิในการซ้ือหุ้น 0.02
ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.02
เงินทนุและหลักทรัพย์ 0.02

JMT-W3 บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จาํกดั (มหาชน) 4.52 0.02
เงินฝากธนาคาร 6.25
ประเภทออมทรัพย์ 6.25

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 14,190.96 6.25

100.00

สินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอ่ืน (0.59)
สินทรัพย์อ่ืน 2.25
หนี้สินอ่ืน (2.84)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 
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อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง (ประเทศ

ไทย) 
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) ความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเก็งกาํไร (Speculative Grade 
Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมีความเส่ียงต่อการผิดนดั

ชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทติ้ง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิตขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยาม
เอาไวม้ากกวา่เล็กนอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพ่ือแสดงถึงการ
ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
 

Descr iption 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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งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 9 เมษายน 2564 

เสนอ  ผูถื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุน้ทุนปันผลเพือ่การออมพิเศษ 
ความเห็น  
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ 
(“กองทุน”) ซ่ึ งประกอบด้วย  งบแสดงฐานะการเงิน  และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุน้ทุนปันผลเพื่อ
การออมพิเศษ ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2564 ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวม
และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บ
รายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูล
อ่ืน 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื่อให้ผูบ้ริหารดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดง
ขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนว
ปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด
โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์และ
รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด  
ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด ้วย  ความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระด ับสูงแต่ไม่ได ้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ี
มีอยู ่ได ้เสมอไป  ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน  
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 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาํคญัที่เก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ข้าพเจา้ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
ถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัใน
ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
 
บริษทั สาํนกังานสอบบญัชี บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 

 
 
 (นางสาวชมภูนุช  แซ่แต)้    
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8382 

 
กรุงเทพมหานคร : วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 
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หมายเหตุ บาท
สินทรัพย์ 6

เงินลงทุนแสดงดว้ยมลูคา่ยุติธรรม 3, 4, 5 214,371,117.60    
เงินฝากธนาคาร 14,190,957.62      
ลูกหน้ี
จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 1,448,520.08        
จากการขายเงินลงทุน 3,668,712.92        
รวมสินทรัพย์ 233,679,308.22    

หน้ีสิน 6
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 6,334,411.65        
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 5 121,861.61            
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 380.64                    
หน้ีสินอ่ืน 11,044.59              
รวมหน้ีสิน 6,467,698.49        

สินทรัพย์สุทธิ 227,211,609.73    
สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหนว่ยลงทุน 191,606,970.12    
กาํไรสะสม
บญัชีปรับสมดุล 10,108,757.51      
กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 25,495,882.10      
สินทรัพย์สุทธิ 227,211,609.73    

สินทรัพย์สุทธิตอ่หนว่ย 11.8582                 
จาํนวนหนว่ยลงทุนท่ีจาํหนา่ยแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หนว่ย) 19,160,697.0120 

กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทนุปันผลเพื่อการออมพเิศษ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่9 เมษายน 2564
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หมายเหตุ บาท
รายได้ 3

รายไดเ้งินปันผล 2,739,653.63          
รายไดด้อกเบ้ีย 11,923.17                
รวมรายได้ 2,751,576.80          

คา่ใชจ้า่ย 3
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5 2,558,501.86          
คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 36,500.39                
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 5 182,502.43             
คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ 30,000.00                
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 203,317.44             
รวมคา่ใชจ้า่ย 3,010,822.12          

ขาดทุนสุทธิ (259,245.32)            
รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิท่ีเกดิข้ึนจากเงินลงทุน 3,004,576.78          
รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไมเ่กดิข้ึนจากเงินลงทุน 22,752,339.12        

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกดิข้ึนและท่ียงัไมเ่กดิข้ึน 25,756,915.90        
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ 25,497,670.58        
หัก ภาษีเงินได้ 3 (1,788.48)                
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานหลงัหักภาษีเงินได้ 25,495,882.10        

กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทนุปันผลเพื่อการออมพเิศษ
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่9 เมษายน 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 9 เมษายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
กบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 
มีจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 200 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) 
โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 
กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกาํหนดอายุโครงการ มีนโยบายการ
ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีปัจจยัพื้นฐานดี โดยเฉล่ียใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามประกาศ ก.ล.ต. หรือท่ี ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุน
ได ้
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในหนงัสือช้ีชวน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีสมาคม
บริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนว
ปฏิบติัทางบัญชีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชี 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
เงินลงทุน 
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 
กาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
การแบ่งปันส่วนทุน 
กองทุนจะบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 
การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดเ้งินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 
รายไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง     
ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  
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เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะ
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
ภาษีเงินได ้
กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 ของ
รายไดก่้อนหกัรายจ่าย  
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ี
ประมาณการไว ้  
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. ข้อมูลเก่ียวกับการซื้อขายเงินลงทุน 
กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปี สรุปไดด้งัน้ี 

   บาท 
   2564 

ซ้ือเงินลงทุน  554,754,076.02 
ขายเงินลงทุน  366,139,874.32 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีสาํคญักบับริษทัจดัการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถื้อหุน้และ/
หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุน  รายการที่สําคญัดงักล่าวสําหรับปีสิ้นสุด 
วนัท่ี 9 เมษายน 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

   บาท  นโยบายการกาํหนดราคา 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต 
จาํกดั   

  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ   2,558,501.86  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   182,502.43  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  
- ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพย ์
ซ้ือเงินลงทุน   4,107,147.12  ราคาตลาด 
ขายเงินลงทุน   1,750,041.01  ราคาตลาด 

ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี  
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   บาท 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั    
ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย   84,618.42 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย   6,035.99 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)    
เงินลงทุน   2,311,440.00 

6. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การประมาณมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้
ผูอ่ื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ี
วดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือ
ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได  ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายตุิธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกัน 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

- ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

- ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
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 บาท 
 ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2564 
 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        
ตราสารทุน 214,371,117.60  -  -  214,371,117.60 
เงินลงทุนต่างๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
และถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ย ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่องท่ี
ซ้ือขายในตลาดท่ีจดัตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิงหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 
ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะ
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
ตารางต่อไปน้ีไดส้รุปความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของกองทุน ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย  
    

 บาท 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2564 
 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 
อตัราตลาด 

 
มีอตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 

รวม    
สินทรัพยท์างการเงิน       
เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม -  - 

 
214,371,117.60 

 
214,371,117.60 

เงินฝากธนาคาร 14,190,957.62  -  -  14,190,957.62 
ลูกหน้ีจากเงินปันผลและ
ดอกเบ้ีย - 

 
- 

 
1,448,520.08  1,448,520.08 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน -  -  3,668,712.92  3,668,712.92 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  6,334,411.65  6,334,411.65 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  121,861.61  121,861.61 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  380.64  380.64 
หน้ีสินอ่ืน -  -  11,044.59  11,044.59 
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ความเส่ียงดา้นเครดิต 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไว้
ในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบ
กาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น กองทุนจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเกบ็หน้ี 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
กองทุนไม่มีสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงดา้นตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ข้ึนอยูก่บัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์
ดงักล่าวอาจมีผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัประเภทของธุรกิจของผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนั
อาจทาํใหร้าคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ้
การบริหารความเส่ียง 
กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การ
กระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

7. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 
 
 


