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หนา้ 2 

สาส์นจาก บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง 
ตราสารหน้ีเพื่อการออม สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 ถึง วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564ให้ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนได้
ทราบดงัน้ี 

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตวัร้อยละ 6.1 เทียบกบัในปี 2562 ท่ีขยายตวัร้อยละ 2.3 ปัจจยัหลกัมาจากผลกระทบของ COVID-19 
หลงัจากท่ีประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทัว่โลกไดมี้การปิดเมืองส่งผลใหต้วัเลขเศรษฐกิจอ่อนแอทาํระดบัตํ่าสุดเป็นประวติัการณ์ ภาค
การท่องเท่ียวและภาคการส่งออกของไทยไดรั้บผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงไดมี้มติปรับลดอตัราดอกเบ้ีย
นโยบายรวม 3 คร้ัง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25 มาอยูท่ี่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยประคบัประคองและสนบัสนุนเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัธนาคารกลางทัว่โลกท่ีปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลงเช่นกนั สําหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหน้ีไทย อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลไทยเคล่ือนไหวผนัผวน แต่ตลอดทั้งปี 2563 ตลาดตราสารหน้ีไทยในภาพรวมปรับตวัดีข้ึน โดยอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรอายตุ ํ่ากว่า 29 ปี ปรับตวัลดลง หมายถึงราคาพนัธบตัรท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนในทางตรงขา้ม โดยเฉพาะอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
ระยะสั้นท่ีปรับตวัลดลงมากสอดคลอ้งกบัการปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบาย รวมถึงนกัลงทุนยงัคงมีความกงัวลกบัผลกระทบทางลบของ 
COVID-19 ท่ีมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและการดาํเนินธุรกิจของภาคเอกชน จึงทาํใหมี้เมด็เงินเขา้ลงทุนในสินทรัพยป์ลอดภยั เช่น พนัธบตัร 
ประกอบปริมาณพนัธบตัรออกใหม่ยงัไม่ไดมี้มากข้ึน บวกกบัสภาพคล่องในระบบท่ียงัคงอยูใ่นระดบัสูง เป็นอีกปัจจยัท่ีทาํใหมี้แรงซ้ือจาก
นกัลงทุนอยา่งต่อเน่ือง  

สาํหรับปี 2564 คาดวา่เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัไดใ้นอตัราร้อยละ 1.2 ส่วนหน่ึงเป็นผลจากฐานท่ีตํ่าในปี 2563 ซ่ึงในช่วง 9 
เดือนแรกของปี อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยอยูท่ี่ร้อยละ 1.3 และน่าจะทยอยฟ้ืนตวัไดต่้อเน่ืองในไตรมาสท่ี 4 หลงัจากสามารถ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศใหอ้ยูใ่นวงจาํกดั จนกลบัมาทยอยเปิดเมืองได ้แมว้า่ในช่วงปลายปีจะ
ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของไวรัสกลายพนัธ์ุ Omicron อีกระลอก ซ่ึงแพร่กระจายและติดไดง่้ายข้ึน แต่อาการจะไม่รุนแรงมากนกั 
ในส่วนแนวโนม้เศรษฐกิจปี 2565 คาดวา่จะขยายตวัในช่วงร้อยละ 3.5–4.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจาก 1) การฟ้ืนตวัของอุปสงคใ์นประเทศ
และภาคการผลิตตามสถานการณ์การระบาดท่ีน่าจะคล่ีคลายลงตามลาํดบั หลงัจากเร่งกระจายฉีดวคัซีนครอบคลุมประชากรไดม้ากข้ึน 2) 
การฟ้ืนตวัอยา่งชา้ ๆ ของภาคท่องเท่ียวระหว่างประเทศภายใตน้โยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ 3) การขยายตวัในเกณฑ์ดีของการ
ส่งออกสินคา้ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ และ 4) การขบัเคล่ือนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งน้ี การทยอยฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจและการปรับตวัเพิ่มข้ึนของราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลกเร่ิมส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อมีทิศทางปรับตวัสูงข้ึน แต่แนวโนม้การฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกิจท่ียงัเปราะบางและมีความไม่แน่นอน ทาํใหก้ารปรับเพิ่มข้ึนของอตัราเงินเฟ้อน่าจะเป็นการชัว่คราว และคาดวา่อตัราดอกเบ้ีย
นโยบายจะย ังคงทรงตัวอยู่ในระดับตํ่ า ต่อไปอีกระยะหน่ึงเพื่อสนับสนุนการฟ้ืนตัวให้ ต่อเ น่ือง   โดยผลการประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ทุกรอบของปี 2564 มีมติให้คงอตัราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ี้ร้อยละ 0.50 ต่อปี ดา้นทิศทางตลาดตรา
สารหน้ีไทยในปี 2564 การฟ้ืนตวัอยา่งชา้ ๆ ของเศรษฐกิจไทยส่งผลใหมี้ความตอ้งการลงทุนในตราสารหน้ีซ่ึงนบัเป็นสินทรัพยป์ลอดภยั
เพิ่มสูงข้ึน เห็นได้จากยอดถือครองตราสารหน้ีไทยของนักลงทุนต่างชาติ ณ ส้ินปีท่ีสูงถึง 1.02 ลา้นลา้นบาท แต่อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรไทยเคล่ือนไหวตามทิศทางของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ ท่ีแกวง่ตวัข้ึนตามความกงัวลของนกัลงทุนกบัแนวนโยบาย
การเงินของเฟดท่ีจะลดการผอ่นคลายลงทั้งการเร่งทาํ QE Tapering และการปรับข้ึน Fed Funds Rate ในปี 2565 นอกจากน้ี ปริมาณ
พนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีจะออกใหม่เพิ่มมากข้ึนในระยะถดัไป ตามมาตรการเยยีวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีกดดนั
ตลาดใหมี้ความผนัผวนข้ึนไดใ้นปี 2565 

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหน้ีเพื่อการออม ในรอบปีท่ีผ่านมา กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมี
คุณภาพดีเพื่ออตัราผลตอบแทนท่ีดีในการลงทุน นอกจากน้ีไดก้ระจายการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐท่ีมีความมัน่คงสูง เพื่อรักษาสมดุล
ของผลตอบแทนและความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมในระยะยาว โดยอายเุฉล่ียของตราสารหน้ีท่ีลงทุนของกองทุน ณ ส้ินสุดรอบปี
บญัชีท่ีผา่นมาอยูท่ี่ระดบั 1.9 ปี 

บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 



 

หนา้ 3 

ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ตัง้แต่ 

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

21 ก.ย. 64  
ถงึ 21 ธ.ค. 64

21 มิ.ย. 64  
ถงึ 21 ธ.ค. 64

-  
ถงึ 21 ธ.ค. 64

-  
ถงึ 21 ธ.ค. 64

-  
ถงึ 21 ธ.ค. 64

-  
ถงึ 21 ธ.ค. 64

22 ธ.ค. 63  
ถงึ 21 ธ.ค. 64

T-ES-NF-SSF 0.12 0.38 - - - - 0.61

Benchmark 0.20 0.57 - - - - 1.49

Information Ratio2 -0.23 -0.59 - - - - -1.17

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

0.52 0.44 - - - - 0.88

 

 
ตารางเปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก ควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัของกองทุนหลกั คือ MSCI ACWI Net Total Return USD 
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคาํนวณ
ผลตอบแทน 
 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 1.72 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นบริษทัจัดการ 

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

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง และคู่มือการลงทุน ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 



 

หนา้ 4 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 

ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 32.95 0.160% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) 27.45 0.134% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 4.39 0.021% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าสอบบญัชี 35.00 0.171% 
ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํรายงานและเอกสารของกองทุน 25.71 0.126% 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 2.04 0.011% 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 127.54 0.623% 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
- ค่าใชจ่้ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์
- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 

 

รายงานข้อมูลการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
 
ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

1 นายวิศิษฐ ์ ช่ืนรัตนกลุ 22 ธนัวาคม 2563 
2 นางสาววภิาสิริ  เกษมศุข 22 ธนัวาคม 2563 
3 นางรัชนิภา  พรรคพานิช 22 ธนัวาคม 2563 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ีเวบ็ไซตข์องบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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หนา้ 6 

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  
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)  
 
 
 
 



 

หนา้ 7 

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 ้เงนิฝาก 
ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 1,997.27 8.00% 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 
1,946.46 7.80% 

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

20,061.72 80.37% 

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

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
 

 

 

 

 



 

หนา้ 8 

TRIS FITCH S&P Moody's

1,997.27 9.10 1,997.27

1,997.27 9.10 1,997.27

06/01/2565 999.83 4.56 999.83

07/07/2565 997.44 4.54 997.44

19,949.26 90.90 20,061.72

997.85 4.55 1,005.36

1.79 A- 22/07/2567 997.85 4.55 1,005.36

1,004.38 4.58 1,006.81

1.97 A- 07/05/2567 1,004.38 4.58 1,006.81

1,783.61 8.13 1,805.61

3.96 AA-* A-(tha) 18/08/2570 1,054.21 4.80 1,067.88

3.68 AA-* A-(tha) 26/08/2569 729.40 3.32 737.73

2,007.05 9.15 2,017.12

2.41 A- 15/08/2565 1,003.51 4.57 1,012.03

1.77 A- A-(tha) Ba1* 20/05/2567 1,003.54 4.57 1,005.09

6,029.92 27.48 6,048.49

2.93 A-(tha) 15/12/2565 1,016.70 4.63 1,017.26

2.65 A- 25/02/2566 1,010.99 4.61 1,019.63

1.69 AAA 26/03/2569 1,002.75 4.57 1,006.78

1.40 A- 09/04/2565 1,001.77 4.56 1,004.61

1.31 AAA(tha) 26/10/2567 999.94 4.56 1,000.73

2.50 BBB* 30/05/2566 997.77 4.55 999.48

3,034.08 13.82 3,052.77

2.99 A+ 22/01/2569 1,025.79 4.67 1,038.32

2.07 AA* AA(tha) Baa3* 11/06/2568 1,009.16 4.60 1,009.78

1.27 A 16/07/2566 999.13 4.55 1,004.66

2,036.09 9.28 2,051.61

4.90 A 26/09/2565 1,029.07 4.69 1,040.75

2.30 A- 22/04/2566 1,007.02 4.59 1,010.87

997.41 4.54 999.77

1.56 A- 28/04/2567 997.41 4.54 999.77

1,033.30 4.71 1,036.33

2.52 AA+ A+* 08/11/2569 1,033.30 4.71 1,036.33

พลงังานและธุรกจิเก ีย่วเน่ือง 4.15

GPSC26N บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จาํกัด 

(มหาชน)

1,000.00 4.15

ขนส่งและโลจิสติกส์ 4.01

BEM244A บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน)

1,000.00 4.01

TICON229 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกัด 

(มหาชน)

1,000.00 4.17

WHA234B บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกัด (มหาชน) 1,000.00 4.05

CBG237A บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 1,000.00 4.02

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 8.22

CPF261A บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จาํกัด (มหาชน) 1,000.00 4.16

TBEV256A บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 1,000.00 4.05

MTC235A บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 1,000.00 4.00

อาหารและเครื่องดื่ม 12.23

BAM224A บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จาํกัด 1,000.00 4.02

ICBCTL24 บริษัท ลีสซ ิง่ไอซบีีซ ี(ไทย) จาํกัด 1,000.00 4.01

THANI232 บริษัท ราชธานีลิสซ ิง่ จาํกัด (มหาชน) 1,000.00 4.08

TLT263A บริษัท โตโยตา้ ลีสซ ิง่ (ประเทศไทย) จาํกัด 1,000.00 4.03

เงนิทนุและหลกัทรัพย์ 24.22

AEON22D บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จาํกัด 

(มหาชน)

1,000.00 4.08

EA228A บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จาํกัด (มหาชน) 1,000.00 4.05

IRPC245A บริษัท ไออาร์พซี ีจาํกัด (มหาชน) 1,000.00 4.03

CPALL268 บริษัท ซพีอีอลล์ จาํกัด (มหาชน) 700.00 2.96

พลงังานและสาธารณูปโภค 8.08

พาณิชย์ 7.24

CPALL278 บริษัท ซพีอีอลล์ จาํกัด (มหาชน) 1,000.00 4.28

วัสดุก่อสร้าง 4.03

CK245B บริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) 1,000.00 4.03

หุ้นกู้ 80.37

ธุรกจิการเกษตร 4.03

STA247A บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จาํกัด (มหาชน) 1,000.00 4.03

CB22106A พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 1,000.00 4.01

CB22707A พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 1,000.00 4.00

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

 ทรัพย์สนิ

สทุธิ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 8.01

อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 8.01

ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบ้ีย

 (%)

อนัดับความน่าเช่ือถอื วันครบกาํหนด จํานวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทนุ

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 9 

TRIS FITCH S&P Moody's

1,025.56 4.67 1,037.86

3.30 AA 08/02/2566 1,025.56 4.67 1,037.86

1,946.46

1,944.46

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 1,944.46

2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

957.19

1,013.92
(56.73)

รวมทัง้สิน้ 21,946.53 100.00 24,962.64 100.00

สนิทรัพย์อ ืน่และหน้ีสนิอ ืน่ 3.83

สนิทรัพย์อ ืน่ 4.06
หน้ีสนิอ ืน่ (0.23)

ประเภทกระแสรายวัน 0.01

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 2.00 0.01

เงนิฝากธนาคาร 7.79

ประเภทออมทรัพย์ 7.78

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 1,943.26 7.78

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 4.16

CPNREIT2 ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

1,000.00 4.16

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

 ทรัพย์สนิ

สทุธิ

ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบ้ีย

 (%)

อนัดับความน่าเช่ือถอื วันครบกาํหนด จํานวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทนุ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 10 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

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  

ระดบัเกง็กาํไร (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 เรทต้ิง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิตขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยาม
เอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพ่ือแสดงถึงการ
ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
 

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 









4

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 3 21,946,527.52            

เงินฝากธนาคาร 5 1,945,260.42              

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 113,666.09                 

จากการขายเงินลงทุน 1,013,918.23              

รวมสินทรัพย์ 25,019,372.26            

หนีสิ้น

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 56,376.45                   

หน้ีสินอ่ืน 355.86 

รวมหนีสิ้น 56,732.31                   

สินทรัพย์สุทธิ 24,962,639.95            

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 24,810,572.76            

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 15,778.83                   

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 136,288.36                 
สินทรัพย์สุทธิ 24,962,639.95            

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.0612 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันส้ินปี (หน่วย) 2,481,057.2760          

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง ตราสารหนีเ้พ่ือการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564

รายได้ 3

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 325,865.31                 

รวมรายได้ 325,865.31                 

ค่าใช้จ่าย 3

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 6,7 32,946.33                   

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 6 4,392.80                     

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 6,7 27,455.39                   

คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 35,000.00                   

คา่ใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 985.00                        

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 26,770.16                   

รวมค่าใช้จ่าย 127,549.68                 

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ 198,315.63                 

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (68,770.19)                 

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากเงินลงทุน 69,149.82                   
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกดิขึน้และที่ยังไม่เกดิขึน้ 379.63                        

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 198,695.26                 

หกั ภาษีเงินได้ 3 (62,406.90)                 
การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลงัหักภาษเีงินได้ 136,288.36                 

7

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง ตราสารหนีเ้พ่ือการออม

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถงึวันที่ 21 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีเ้พ่ือการออม 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 ธนัวาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันท่ี 21 ธนัวาคม 2564 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง ตราสารหนีเ้พ่ือการออม 
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหน้ีเพ่ือการออม (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ไม่มีก าหนดอายุ

โครงการ กองทุนได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั้งเป็น
กองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการจดัการ เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 2,500 ลา้น
บาท (แบ่งเป็น 250,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการอาจเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได ้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั (“ บริษทัจดัการ”) 

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหน้ีเพ่ือการออม เป็นกองทุนรวมตราสารหน้ี ซ่ึงมีนโยบายเน้นลงทุนในหลกัทรัพย์
หรือทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ท่ีออกโดยภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนท่ี
เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศท่ีมีความมัน่คงและให้ผลตอบแทนท่ีดี โดยจะลงทุนรวมกนัทุกขณะไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไดไ้ม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 
portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย ์
หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
  

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน  
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบัติ    
ทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน 

 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 

กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับลูกหน้ี กรณีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวด้วย
ราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
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3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
การวดัมูลค่าภายหลงั 

- เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนโดยใชมู้ลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศท่ีประกาศล่าสุด 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตัราผลตอบแทนจากสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
จะใช้อตัราผลตอบแทนท่ีสถาบนัการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไม่มีอตัราผลตอบแทนดงักล่าว บริษทั
จดัการจะประมาณราคายติุธรรมโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศก าหนด 

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลคา่ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การผิดนดัช าระ 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนดัช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ียทนัที

เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ไดรั้บสามารถประมาณไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกบัเงินลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ีย
คา้งรับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 

 
3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับ โดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.3 ภาษีเงินได้ 
กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 
 

3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลกัการบัญชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้การ

ประมาณการรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

 
3.5 บัญชีปรับสมดุล 

บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อ
ท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่า 
ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
 กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี           

21 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 

    2564 

ซ้ือเงินลงทุน    70,272,138.48 
ขายเงินลงทุน    48,269,839.98 

 
5. เงินฝากธนาคาร 

   ณ วันที่ 21 ธนัวาคม 2564 
     อัตราดอกเบีย้ 

ร้อยละ (ต่อปี) 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ออมทรัพย์        
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)     0.20  1,943,260.42 

กระแสรายวัน        
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)     -  2,000.00 

รวม       1,945,260.42 

 
6. ค่าใช้จ่าย 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนท่ี
กองทุนถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 1.070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

 
บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุนหัก

ด้วยมูลค่าหน้ีสินทั้ งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้ งน้ีโดยยงัไม่ได้หักรายการต่อไปน้ี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึง
วนัท่ีค านวณ 
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7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุน

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 
กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
บริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั เป็นบริษทัจดัการกองทุน 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)) 

เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน 
 

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทั
จดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 
7.1 รายการระหว่างกนั ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 21 ธันวาคม 2564  

มีดงัน้ี 
     (หน่วย : บาท) 
   2564  นโยบายการก าหนดราคา 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั     
     ค่าธรรมเนียมการจดัการ   32,946.33  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   27,455.39  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั  (มหาชน) -ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์
     ซ้ือเงินลงทุน   1,001,252.97  ราคาตลาด 
     ขายเงินลงทุน   995,418.35  ราคาตลาด 

 
7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั  ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
   2564 
    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั   
     ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย   2,199.94 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย   1,833.28 
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8. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
8.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ้ื่นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอ
ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง

เดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

(ได้แก่ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ข้อมูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด 
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้  

กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 
        (หน่วย : บาท) 
  ณ วันที่ 21 ธนัวาคม 2564 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 ตราสารหน้ี -  21,946,527.52  -  21,946,527.52 
 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการ
อา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ี
สังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ
อนุพนัธ์ในตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง 
 

8.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมี

การเปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 
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8.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 
กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 21 ธนัวาคม 2564 
                                                    อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 1,943,260.42  -  2,000.00  1,945,260.42 
พนัธบตัร -  -  1,997,270.29  1,997,270.29 
หุ้นกู ้ -  19,949,257.23  -  19,949,257.23 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและท่ีมีส่วนลด ซ่ึงมีวันท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่หรือ 

วนัครบก าหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อนนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 21 ธนัวาคม 2564 
 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 

 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
พนัธบตัร -  1,997,270.29  -  -  1,997,270.29 
หุ้นกู ้ -  4,051,053.95  14,843,995.69  1,054,207.59  19,949,257.23 

 
8.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั 
ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 21 ธนัวาคม 2564 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน   
เงินฝาก 
  ธนาคาร 1,945,260.42  -  -  -  -  1,945,260.42 
พนัธบตัร -  1,997,270.29  -  -  -  1,997,270.29 
หุ้นกู ้ -  4,051,053.95  14,843,995.69  1,054,207.59  -  19,949,257.23 

 
8.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 
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8.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
8.6 ความเส่ียงด้านตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบั
ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้นบวกหรือลบต่อ
ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประเภทของธุรกิจของบริษทัผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบั
ความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใด อนัอาจจะท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้อยา่งไรก็ตามกองทุนลงทุนใน
ตราสารทุนเป็นหลกั และถือตราสารหน้ีเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเท่านั้น กองทุนจึงไม่คาดว่ากองทุนมีความเส่ียงดา้น
ตลาดอยา่งมีสาระส าคญั 

 
8.7 การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

 
9. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2565 
  




