
 

   

 

 

 

รายงานรอบปีบัญชี 

 

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเซียลเซ็คเตอร์ 

(T-FinanceTH) 

รหัสกองทุน 4113 

 

 

 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแต่วนัที ่17 พฤศจิกายน 2563 ถึง วนัที ่16 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 



 

หนา้ 2 

สาส์นจาก บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ธนชาต  จํากัด  (บลจ .ธนชาต )  ใคร่ขอรายงานการดํา เ นินงานของ 
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเซียลเซ็คเตอร์  สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันท่ี  17 พฤศจิกายน  2563  
ถึง วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตวัร้อยละ 6.1 เทียบกบัในปี 2562 ท่ีขยายตวัร้อยละ 2.3 ปัจจยัหลกัมาจากผลกระทบของ 
COVID-19 หลงัจากท่ีประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทัว่โลกไดมี้การปิดเมืองส่งผลใหต้วัเลขเศรษฐกิจอ่อนแอทาํระดบั
ตํ่าสุดเป็นประวติัการณ์ ภาคการท่องเท่ียวและภาคการส่งออกของไทยไดรั้บผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) จึงไดมี้มติปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายรวม 3 คร้ัง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ท่ีร้อยละ 0.50 ต่อปี 
เพื่อช่วยประคบัประคองและสนบัสนุนเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธนาคารกลางทัว่โลกท่ีปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลง
เช่นกนั ภาพการลงทุนในตลาดตราสารทุนปี 2563 ให้ผลตอบแทนทางลบโดย SET Index ปรับตวัลงจากจุดสูงสุดท่ี 
1,604.43 จุดช่วงตน้ปี ลงมาสู่ระดบัตํ่าสุดท่ี 969.08 จุด จากแรงฉุดของหุน้กลุ่มนํ้ ามนัท่ีปรับตวัลงรุนแรงตามทิศทางราคา
นํ้ามนัดิบก่อนทยอยฟ้ืนตวัข้ึนอยา่งผนัผวน จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทั้งการเงินการคลงัของนานาประเทศ รวมไปถึง
การทยอยปลดล็อกเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศท่ีเร่ิมควบคุมการติดเช้ือ COVID-19 ได ้นอกจากน้ีช่วงปลายปียงัไดแ้รงหนุน
จากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯและพฒันาการของวคัซีน COVID-19 ของหลายบริษทั โดย SET Index จบปีท่ี 
1,449.35 จุด 

สาํหรับในปี 2564 คาดวา่เศรษฐกิจไทยจะฟ้ืนตวัดีข้ึนบา้ง ส่วนหน่ึงเป็นผลจากฐานท่ีตํ่าในปีก่อนหนา้ โดยในคร่ึงปี
แรกมีอตัราการขยายตวั 2.0% แต่แนวโนม้อตัราการขยายตวัในช่วงคร่ึงปีหลงัยงัอยูใ่นระดบัตํ่า และยงัมีความไม่แน่นอนสูง 
เน่ืองจากผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการจดัหา
และการกระจายวคัซีนป้องกนั COVID-19 ให้เพียงพอและทนัการณ์ รวมถึงความเป็นไปไดใ้นการเปิดประเทศรับการ
กลบัมาของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ซ่ึงการฟ้ืนตวัท่ีค่อนขา้งชา้ของเศรษฐกิจไทยจะส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อของไทยน่าจะไม่
ปรับตวัเพิ่มข้ึนรวดเร็วนกั ทาํให้คาดว่าอตัราดอกเบ้ียนโยบายยงัคงทรงตวัอยู่ในระดบัตํ่าเพื่อสนบัสนุนการฟ้ืนตวัอย่าง
ต่อเน่ืองของเศรษฐกิจต่อไป โดยในรอบ 10 เดือนแรกของปี 2564 ในทุกรอบการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) มีมติให้คงอตัราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ี้ 0.50% ต่อปี ทั้งน้ีสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่านมาฟ้ืนตวัไดดี้ข้ึน หลงั
ตวัเลขผูติ้ดเช้ือต่อวนัของไทยท่ีทยอยปรับตวัลดลง กอรปกบัการเปิดประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปช่วยให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจค่อยๆกลบัมาฟ้ืนตวัได ้ขณะท่ีมาตรภาครัฐทั้งคนละคร่ึงและเราเท่ียวดว้ยกนั ยงัเป็นอีกแรงหนุนสาํคญัใหแ้ก่ภาค
การบริโภคและการท่องเท่ียวในประเทศใหท้ยอยฟ้ืนตวัไดต้ามลาํดบั โดย SET Index ในช่วง 10 เดือนแรกปรับตวัข้ึนอยา่ง
ชา้ๆ เช่นเดียวกบัตลาดหุน้ในภูมิภาคอ่ืนๆ ก่อนปรับตวัข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงเดือนสิงหาคมจากตวัเลขผูติ้ดเช้ือท่ีลดตํ่าลง
ต่อเน่ือง และจบเดือนตุลาคมท่ี 1,623.43 จุด 

สาํหรับกองทุนเปิดธนชาตหุน้ไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ ในรอบปีท่ีผ่านมา กองทุนยงัรักษาการลงทุนตามนโยบาย
การลงทุนตามวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยนํ้าหนกัการส่วนมากอยูใ่นธุรกิจธนาคารพาณิชยท์ั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
และกระจายการลงทุนไปในธุรกิจการเงิน สินเช่ือบุคคล และธุรกิจบริหารหน้ีทา้ยท่ีสุดน้ี  

บลจ.ธนชาตจะพจิารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพือ่ผลประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 

 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 1

16 ส.ค. 64  
ถงึ 16 พ.ย. 64

16 พ.ค. 64  
ถงึ 16 พ.ย. 64

16 พ.ย. 63  
ถงึ 16 พ.ย. 64

16 พ.ย. 61  
ถงึ 16 พ.ย. 64

16 พ.ย. 59  
ถงึ 16 พ.ย. 64

-  
ถงึ 16 พ.ย. 64

17 พ.ย. 58  
ถงึ 16 พ.ย. 64

T-FinanceTH 20.13 10.45 29.23 3.70 6.88 - 6.85

Benchmark 23.21 13.70 36.06 -3.80 -0.13 - 0.43

Information Ratio2 -0.56 -0.64 -1.36 0.87 0.90 - 0.79

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

17.37 17.42 20.84 22.33 18.67 - 18.59

 
 

ตารางเปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก 1. SET Bank Index 80% 2. SET Finance Index 10%  3. SET Insurance Index 10% 
 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 1.16 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นบริษทัจัดการ 

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

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 



 

หนา้ 4 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 

ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 993.07 1.603% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) 82.75 0.134% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 13.24 0.021% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าสอบบญัชี 30.30 0.049% 
ค่าใชจ่้ายต่างๆในการบญัชีกบัธนาคาร 17.20 0.028% 
ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํรายงานและเอกสารของกองทุน 9.45 0.015% 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 3.81 0.006% 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 1,149.82 1.856% 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
- ค่าใชจ่้ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 

 

รายงานข้อมูลการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
 
ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ 28 มิถุนายน 2564 
2 นายอนุชา  จิตสมเกษม 17 พฤศจิกายน 2558 
3 นายศตนนท ์ทนั 18 เมษายน 2560 
4 นายวสวตัต์ิ จิรวิชญ 7 มิถุนายน 2564 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรือท่ีเวบ็ไซตข์อ
งบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
 

 



 

หนา้ 5 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
 

 
 

ลาํดบั 

 
 

ช่ือบริษทันายหนา้ 

 
ค่านายหนา้ 
(พนับาท) 

อตัราส่วนค่า
นายหนา้แต่ละราย
ต่อค่านายหนา้

ทั้งหมด 

1. บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 41.31 16.51% 
2. บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 32.90 13.15% 
3. บริษทัหลกัทรัพย ์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 31.75 12.69% 
4. บริษทัหลกัทรัพย ์ ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 27.38 10.94% 
5. บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้ จาํกดั 26.85 10.73% 
6. บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 23.01 9.20% 
7. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 20.27 8.10% 
8. บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 14.15 5.66% 

9. บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 12.73 5.09% 
10. บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 10.18 4.07% 
11. บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 6.78 2.71% 
12. บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 2.78 1.11% 
13. บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 
0.14 0.04% 

รวมค่านายหนา้ 250.23 100.00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 7 

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)  
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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 ้เงนิฝาก 
ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 
2,850.96 4.53% 

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

- - 

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

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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60,385.00 100.00 60,385.00

60,385.00 100.00 60,385.00

43,289.81 71.69 43,289.81

10,738.00 17.78 10,738.00

7,720.30 12.79 7,720.30

7,471.50 12.37 7,471.50

4,906.10 8.12 4,906.10

3,370.20 5.58 3,370.20

2,900.44 4.80 2,900.44

2,903.27 4.81 2,903.27

2,232.45 3.70 2,232.45

1,047.55 1.73 1,047.55

309.92 0.51 309.92

309.92 0.51 309.92

14,223.87 23.56 14,223.87

2,690.10 4.45 2,690.10

2,580.95 4.27 2,580.95

2,118.01 3.51 2,118.01

1,762.69 2.92 1,762.69

1,520.40 2.52 1,520.40

1,445.95 2.39 1,445.95

1,068.93 1.77 1,068.93

1,036.85 1.72 1,036.85

2,561.40 4.24 2,561.40

1,512.00 2.50 1,512.00

1,049.40 1.74 1,049.40

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,850.96

2,850.96

F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2,850.96

(319.33)

(319.33)

รวมทัง้สิน้ 60,385.00 100.00 62,916.63

สนิทรัพย์อ ืน่และหน้ีสนิอ ืน่ (0.51)

หน้ีสนิอ ืน่ (0.51)

100.00

เงนิฝากธนาคาร 4.53

ประเภทออมทรัพย์ 4.53

KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 2,849.28 4.53

ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.00

เงนิทนุและหลกัทรัพย์ 0.00

JMT-W4 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส็ 

จาํกัด (มหาชน)

1.61 0.00

TQM บริษัท ทีควิเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จาํกัด 

(มหาชน)

9.90 1.67

ใบสําคญัแสดงสทิธิระยะสัน้และสทิธิในการซื้อหุ้น 0.00

ประกนัชีวิตและประกนัภัย 4.07

BLA บริษัท กรุงเทพประกันชวีิต จาํกัด (มหาชน) 50.40 2.40

SAWAD บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกัด 

(มหาชน)

16.90 1.70

KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 17.80 1.65

ASK บริษัท เอเซยีเสริมกิจลิสซ ิง่ จาํกัด (มหาชน) 36.20 2.42

MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกัด 

(มหาชน)

24.20 2.30

THANI บริษัท ราชธานีลิสซ ิง่ จาํกัด (มหาชน) 506.70 3.37

JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส็ 

จาํกัด (มหาชน)

31.20 2.80

TIDLOR บริษัท เงนิตดิล้อ จาํกัด (มหาชน) 73.20 4.28

BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 

จาํกัด (มหาชน)

125.90 4.10

ONEE บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด 

(มหาชน)

29.80 0.49

เงนิทนุและหลกัทรัพย์ 22.62

TCAP บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 28.70 1.66

สือ่และสิง่พิมพ์ 0.49

TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) 2,460.40 4.61

TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จาํกัด 24.20 3.55

KKP ธนาคารเกียรตนิาคภิัทร จาํกัด (มหาชน) 54.80 5.36

KTB ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 245.80 4.61

BBL ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 58.60 11.88

BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 138.20 7.80

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 72.80 17.06

SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) 57.40 12.27

หุ้นสามัญ 95.98

ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 95.98

ธนาคาร 68.80

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สนิสทุธิTRIS FITCH S&P Moody's

ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบ้ีย 

(%)

อนัดับความน่าเช่ือถอื วันครบ

กาํหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

ร้อยละของ

เงนิลงทนุ

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
* อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 
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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 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 4 60,385,000.00          50,672,862.00          

เงินฝากธนาคาร 6 2,849,276.97            3,244,919.48            

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ียและเงินปันผล 1,679.82                   2,133.13                   

จากการขายเงินลงทุน - 2,779,830.45            

สินทรัพยอ่ื์น - 59.20 

รวมสินทรัพย์ 63,235,956.79          56,699,804.26          

หนีสิ้น

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 228,167.00               1,299,916.35            

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 5,027.41                   21,025.00                 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 8 83,735.00                 73,523.24                 

หน้ีสินอ่ืน 2,396.35                   2,413.69                   

รวมหนีสิ้น 319,325.76               1,396,878.28            

สินทรัพย์สุทธิ 62,916,631.03          55,302,925.98          

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 42,276,772.73          48,021,842.01          

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 4 (7,081,969.25)           (4,751,355.85)           

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 27,721,827.55          12,032,439.82          
สินทรัพย์สุทธิ 62,916,631.03          55,302,925.98          

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 14.8820                    11.5162                    

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันส้ินปี (หน่วย) 4,227,677.2732        4,802,184.2010        

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเซียลเซ็คเตอร์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้ 4

รายไดด้อกเบ้ีย 3,406.54                   10,276.68                 

รายไดเ้งินปันผล 1,556,912.75            3,330,114.70            

รวมรายได้ 1,560,319.29            3,340,391.38            

ค่าใช้จ่าย 4

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 7,8 993,065.94               1,104,156.65            

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 13,240.76                 14,722.08                 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 7,8 82,755.49                 92,013.15                 

คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 30,300.00                 30,300.00                 

คา่ใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 3,660.00                   2,350.00                   

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 26,798.27                 73,646.25                 

รวมค่าใช้จ่าย 1,149,820.46            1,317,188.13            

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ 410,498.83               2,023,203.25            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 4

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 287,455.49               (8,361,276.38)           

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากเงินลงทุน 14,991,944.39          (8,776,169.66)           
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกดิขึน้และที่ยังไม่เกดิขึน้ 15,279,399.88          (17,137,446.04)         

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 15,689,898.71          (15,114,242.79)         

หกั ภาษีเงินได้ 4 (510.98)                     (1,541.50)                  
การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลงัหักภาษเีงินได้ 15,689,387.73          (15,115,784.29)         

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเซียลเซ็คเตอร์

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 
11 

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเซียลเซ็คเตอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเซียลเซ็คเตอร์ 
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเซียลเซ็คเตอร์ (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไม่มีก าหนดอายุ

โครงการ กองทุนไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั้งเป็นกองทุน
เปิดและจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการจดัการเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทั
จดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ธนชาต จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) 

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 บริษัทจัดการได้มีการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็น บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น       
โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด็ จ ากดั (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเซียลเซ็คเตอร์ เป็นกองทุนรวมพิเศษ ซ่ึงมีนโยบายการลงทุนท่ีมุ่งเนน้ลงทนุในตราสารทุน
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financial Sector) อนัไดแ้ก่ หมวดธุรกิจธนาคาร เงินลงทุนและหลกัทรัพย ์ประกนัภยัและประกนั
ชีวิต และหรือหลกัทรัพย/์ตราสารอื่นใดท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจในตลาดทุน หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบหรือมีประกาศหรือกฎหมายก าหนดเพ่ิมเติมให้เป็นทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมท่ีมุ่ง
ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินสามารถลงทุนและนับรวมเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินได้ โดย
หลกัทรัพยจ์ะตอ้งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ซ่ึงมีปัจจยัพ้ืนฐานดี หรือท่ี
มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง โดยกองทุนจะลงทุนในหลกัทรัพยข์า้งตน้เฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรือมีไวไ้ด ้

กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) จากการลงทุนในกรณี
ท่ีหลกัทรัพยป์รับตวัลดลง โดยไม่ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีลกัษณะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) รวมถึงตรา
สารท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ตราสารหน้ีท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัท่ี
สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) และตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted Securities) ยกเวน้กรณี
ท่ีในขณะท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดงักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment grade) หรือเป็นตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Listed securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความ
น่าเช่ือถือลงต ่ากว่า Investment grade หรือยกเลิกการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์(Delisted) เพื่อให้กองทุนสามารถมีไวซ่ึ้งตราสารดงักล่าวต่อไปได ้รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอตัราส่วนให้เป็นไป
ตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมติั เห็นชอบ ยกเวน้ หรือ 
ผอ่นผนัให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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2. เกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน 
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง
บญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย    
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน 

 
3. การน าแนวปฏบิัติทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทุนไดน้ าแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าใชป้ฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดยกองทุนไม่ไดป้รับปรุงยอ้นหลงังบ
การเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปีก่อน ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสามารถกระท าไดต้ามขอ้ก าหนดของแนวปฏิบติั
ทางบญัชีฉบบัดงักล่าว อยา่งไรก็ตามการน าแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กองทุนโดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 
3.1 การบัญชีเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดให้กองทุนวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงไม่แตกต่างจาก
นโยบายการบัญชีเดิม และก าหนดให้วดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายด้วยอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกองทุนรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาตามเกณฑค์งคา้ง 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุน 
3.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้น
ในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือการโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดขึ้นระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมภายใต้
สภาพปัจจุบนัของตลาด เดิมมูลค่ายติุธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือโอนหน้ีสินกนั 
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของ
ผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรม กองทุน
จึงเปิดเผยเพ่ิมเติมดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 9 
 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการน าแนวทางปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติั 
สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุนและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้เงินฝากธนาคาร ท่ีวดัมูลค่าภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตัราผลตอบแทนจาก
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินจะใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสถาบนัการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไม่มีอตัราผลตอบแทนดงักล่าว 
บริษทัจดัการจะประมาณราคายติุธรรมโดยใช ้หลกัเกณฑต์ามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศก าหนด 

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ซ่ึงกองทุนรับรู้
ดอกเบ้ียจ่ายโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 



 
13 

4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนัดช าระหน้ี กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบ้ียค้างรับโดยน าไปลดรายได้

ดอกเบ้ียทันทีเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ได้รับดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ไดรั้บ
สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกบัเงิน
ลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 

4.2 การวัดค่าเงินลงทุน 
หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนในประเทศไทยแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

4.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัตั้งแต่วนัท่ีมีสิทธิจะไดรั้บ 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

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

4.5 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

การรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

4.6 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อ

ท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่า 
ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

 
5. ข้อมลูเกีย่วกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 16 พฤศจิกายน 

 2564  2563 
          ซ้ือเงินลงทุน 69,276,056.69  114,419,774.07 
          ขายเงินลงทนุ 74,843,318.57  134,200,261.03 
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6. เงินฝากธนาคาร 
 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
 อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 บาท  อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 บาท 

ออมทรัพย์        
     ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.10  2,849,276.97  0.10  3,244,919.48 
          รวม   2,849,276.97    3,244,919.48 

 
7. ค่าใช้จ่าย 

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

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนท่ี
กองทุนถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 

ค่าใช้จ่าย อตัราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ตอ่ปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทกุวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทนุหกั
ด้วยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้งน้ีโดยยงัไม่ได้หักรายการต่อไปน้ี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึง
วนัท่ีค านวณ 

 
8. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุน
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 

กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
บริษัทและบคุคลที่เกี่ยวข้องกนั 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ 
เป็นบริษทัจดัการกองทุน 

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน 
เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน))  
*บริษทั ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (ความสัมพนัธ์เดิม) 

* วนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 บริษทัจดัการไดมี้การเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และไดส้ิ้นสุดความสัมพนัธ์การเป็นกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนักบับริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั
กิจการดงักล่าวจึงรับรู้จนถึงวนัท่ีส้ินสุดความสัมพนัธ์ 
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8. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทั

จดัการและกองทุน มีรายการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
8.1 รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 16 พฤศจิกายน   
 2564  2563  นโยบายการก าหนดราคา 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั     
     ค่าธรรมเนียมการจดัการ 993,065.94  1,104,156.65  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 82,755.49  92,013.15  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพย ์   
     เงินปันผลรับ -   404,800.00  อตัราตลาด 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพย ์   
     ซ้ือเงินลงทุน 3,820,957.21  -   ราคาตลาด 
     ขายเงินลงทุน 977,837.97  -   ราคาตลาด 
     เงินปันผลรับ 135,864.00  -   ราคาตลาด 

 
8.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั  มีดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 
 2564  2563 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั   
     ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย 48,768.72  39,395.09 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 4,064.07  3,282.93 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)   
     เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 2,903,272.00  -  

 
9. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอ
ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 
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9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้  

 
กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 

          (หน่วย : บาท) 
    ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

    ระดับ 1   ระดับ 2   ระดับ 3   รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

 ตราสารทุน  60,385,000.00  -  -  60,385,000.00 

 

          (หน่วย : บาท) 
    ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

    ระดับ 1   ระดับ 2   ระดับ 3   รวม 

 สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม        

 ตราสารทุน  50,672,862.00  -  -  50,672,862.00 
 
เงินลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจดัประเภท

อยู่ในระดับท่ี 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอ้างอิงส าหรับ
เคร่ืองมือเหล่าน้ี 

 
9.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมี
การเปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวตอ่การปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 
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9.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 
กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
                                                    อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
   เงินฝากธนาคาร 2,849,276.97  -  -  2,849,276.97 

   หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน -  -  60,385,000.00  60,385,000.00 
 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
                                                    อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
   เงินฝากธนาคาร 3,244,919.48  -  -  3,244,919.48 

   หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน -  -  50,672,862.00  50,672,862.00 

 
9.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั 
ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 16 พฤศจกิายน 2564 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน   
เงินฝากธนาคาร 2,849,276.97  -  -  -  -  2,849,276.97 
หลกัทรัพย ์
   จดทะเบียน -  -  -  -  60,385,000.00  60,385,000.00 
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9.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่ 16 พฤศจกิายน 2563 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน   
เงินฝากธนาคาร 3,244,919.48  -  -  -  -  3,244,919.48 
หลกัทรัพย ์
   จดทะเบียน -  -  -  -  50,672,862.00  50,672,862.00 

 
9.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

 
9.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

9.6 ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบั

ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบด้าน
บวกหรือลบต่อผลการด าเนินงานของของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของบริษทัผูอ้อกตราสารว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใด อนัอาจจะท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้

 
9.7 การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 
 

10. การอนุมตังิบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2565 
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเซียลเซ็คเตอร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเซียลเซ็คเตอร์ 
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเซียลเซ็คเตอร์ (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไม่มีก าหนดอายุ

โครงการ กองทุนไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั้งเป็นกองทุน
เปิดและจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการจดัการเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทั
จดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ธนชาต จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) 

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 บริษัทจัดการได้มีการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็น บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น       
โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด็ จ ากดั (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเซียลเซ็คเตอร์ เป็นกองทุนรวมพิเศษ ซ่ึงมีนโยบายการลงทุนท่ีมุ่งเนน้ลงทนุในตราสารทุน
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financial Sector) อนัไดแ้ก่ หมวดธุรกิจธนาคาร เงินลงทุนและหลกัทรัพย ์ประกนัภยัและประกนั
ชีวิต และหรือหลกัทรัพย/์ตราสารอื่นใดท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจในตลาดทุน หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบหรือมีประกาศหรือกฎหมายก าหนดเพ่ิมเติมให้เป็นทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมท่ีมุ่ง
ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินสามารถลงทุนและนับรวมเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินได้ โดย
หลกัทรัพยจ์ะตอ้งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ซ่ึงมีปัจจยัพ้ืนฐานดี หรือท่ี
มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง โดยกองทุนจะลงทุนในหลกัทรัพยข์า้งตน้เฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรือมีไวไ้ด ้

กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) จากการลงทุนในกรณี
ท่ีหลกัทรัพยป์รับตวัลดลง โดยไม่ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีลกัษณะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) รวมถึงตรา
สารท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ตราสารหน้ีท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัท่ี
สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) และตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted Securities) ยกเวน้กรณี
ท่ีในขณะท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดงักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment grade) หรือเป็นตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Listed securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความ
น่าเช่ือถือลงต ่ากว่า Investment grade หรือยกเลิกการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์(Delisted) เพื่อให้กองทุนสามารถมีไวซ่ึ้งตราสารดงักล่าวต่อไปได ้รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอตัราส่วนให้เป็นไป
ตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมติั เห็นชอบ ยกเวน้ หรือ 
ผอ่นผนัให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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2. เกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน 
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง
บญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย    
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน 

 
3. การน าแนวปฏบิัติทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทุนไดน้ าแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าใชป้ฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดยกองทุนไม่ไดป้รับปรุงยอ้นหลงังบ
การเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปีก่อน ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสามารถกระท าไดต้ามขอ้ก าหนดของแนวปฏิบติั
ทางบญัชีฉบบัดงักล่าว อยา่งไรก็ตามการน าแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กองทุนโดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 
3.1 การบัญชีเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดให้กองทุนวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงไม่แตกต่างจาก
นโยบายการบัญชีเดิม และก าหนดให้วดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายด้วยอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกองทุนรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาตามเกณฑค์งคา้ง 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุน 
3.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้น
ในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือการโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดขึ้นระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมภายใต้
สภาพปัจจุบนัของตลาด เดิมมูลค่ายติุธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือโอนหน้ีสินกนั 
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของ
ผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรม กองทุน
จึงเปิดเผยเพ่ิมเติมดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 9 
 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการน าแนวทางปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติั 
สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุนและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้เงินฝากธนาคาร ท่ีวดัมูลค่าภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตัราผลตอบแทนจาก
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินจะใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสถาบนัการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไม่มีอตัราผลตอบแทนดงักล่าว 
บริษทัจดัการจะประมาณราคายติุธรรมโดยใช ้หลกัเกณฑต์ามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศก าหนด 

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ซ่ึงกองทุนรับรู้
ดอกเบ้ียจ่ายโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนัดช าระหน้ี กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบ้ียค้างรับโดยน าไปลดรายได้

ดอกเบ้ียทันทีเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ได้รับดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ไดรั้บ
สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกบัเงิน
ลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 

4.2 การวัดค่าเงินลงทุน 
หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนในประเทศไทยแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

4.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัตั้งแต่วนัท่ีมีสิทธิจะไดรั้บ 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

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

4.5 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

การรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

4.6 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อ

ท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่า 
ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

 
5. ข้อมลูเกีย่วกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 16 พฤศจิกายน 

 2564  2563 
          ซ้ือเงินลงทุน 69,276,056.69  114,419,774.07 
          ขายเงินลงทนุ 74,843,318.57  134,200,261.03 
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6. เงินฝากธนาคาร 
 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
 อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 บาท  อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 บาท 

ออมทรัพย์        
     ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.10  2,849,276.97  0.10  3,244,919.48 
          รวม   2,849,276.97    3,244,919.48 

 
7. ค่าใช้จ่าย 

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

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนท่ี
กองทุนถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 

ค่าใช้จ่าย อตัราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ตอ่ปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทกุวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทนุหกั
ด้วยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้งน้ีโดยยงัไม่ได้หักรายการต่อไปน้ี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึง
วนัท่ีค านวณ 

 
8. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุน
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 

กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
บริษัทและบคุคลที่เกี่ยวข้องกนั 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ 
เป็นบริษทัจดัการกองทุน 

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน 
เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน))  
*บริษทั ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (ความสัมพนัธ์เดิม) 

* วนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 บริษทัจดัการไดมี้การเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และไดส้ิ้นสุดความสัมพนัธ์การเป็นกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนักบับริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั
กิจการดงักล่าวจึงรับรู้จนถึงวนัท่ีส้ินสุดความสัมพนัธ์ 
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8. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทั

จดัการและกองทุน มีรายการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
8.1 รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 16 พฤศจิกายน   
 2564  2563  นโยบายการก าหนดราคา 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั     
     ค่าธรรมเนียมการจดัการ 993,065.94  1,104,156.65  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 82,755.49  92,013.15  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพย ์   
     เงินปันผลรับ -   404,800.00  อตัราตลาด 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพย ์   
     ซ้ือเงินลงทุน 3,820,957.21  -   ราคาตลาด 
     ขายเงินลงทุน 977,837.97  -   ราคาตลาด 
     เงินปันผลรับ 135,864.00  -   ราคาตลาด 

 
8.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั  มีดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 
 2564  2563 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั   
     ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย 48,768.72  39,395.09 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 4,064.07  3,282.93 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)   
     เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 2,903,272.00  -  

 
9. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอ
ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 
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9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้  

 
กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 

          (หน่วย : บาท) 
    ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

    ระดับ 1   ระดับ 2   ระดับ 3   รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

 ตราสารทุน  60,385,000.00  -  -  60,385,000.00 

 

          (หน่วย : บาท) 
    ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

    ระดับ 1   ระดับ 2   ระดับ 3   รวม 

 สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม        

 ตราสารทุน  50,672,862.00  -  -  50,672,862.00 
 
เงินลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจดัประเภท

อยู่ในระดับท่ี 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอ้างอิงส าหรับ
เคร่ืองมือเหล่าน้ี 

 
9.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมี
การเปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวตอ่การปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 
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9.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 
กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
                                                    อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
   เงินฝากธนาคาร 2,849,276.97  -  -  2,849,276.97 

   หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน -  -  60,385,000.00  60,385,000.00 
 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
                                                    อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
   เงินฝากธนาคาร 3,244,919.48  -  -  3,244,919.48 

   หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน -  -  50,672,862.00  50,672,862.00 

 
9.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั 
ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 16 พฤศจกิายน 2564 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน   
เงินฝากธนาคาร 2,849,276.97  -  -  -  -  2,849,276.97 
หลกัทรัพย ์
   จดทะเบียน -  -  -  -  60,385,000.00  60,385,000.00 
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9.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่ 16 พฤศจกิายน 2563 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน   
เงินฝากธนาคาร 3,244,919.48  -  -  -  -  3,244,919.48 
หลกัทรัพย ์
   จดทะเบียน -  -  -  -  50,672,862.00  50,672,862.00 

 
9.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

 
9.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

9.6 ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบั

ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบด้าน
บวกหรือลบต่อผลการด าเนินงานของของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของบริษทัผูอ้อกตราสารว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใด อนัอาจจะท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้

 
9.7 การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 
 

10. การอนุมตังิบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2565 

 




