
 

   

 

 

 

รายงานรอบปีบัญชี 

 

กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อคิวติี ้

(T-JapanEQ) 

รหัสกองทุน 4410 

 

 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแต่วนัที ่11 กนัยายน 2563 ถึง วนัที ่10 กนัยายน 2564 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 



 

หนา้ 2 

สาส์นจาก บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุน
เปิดธนชาตเจแปน อิควิต้ี สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 ถึง วนัท่ี 10 กนัยายน 2564 
ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นบัจากวนัท่ี  กนัยายน พ.ศ. 2563 จนถึงวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2564 ดชันี Tokyo Stock Exchange 1st 
Section index (TOPIX) (Net TR) ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน 30.14% ตอบรับนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจทัว่โลกเพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํคญัดงัน้ี 

ภายหลงัจากเศรษฐกิจโลกเร่ิมมีการฟ้ืนตวัจาก การระบาดของไวรัส covid-19 โดยเฉพาะในประเทศท่ีมี
ส่วนร่วมหลกัในการผลกัดนัการคา้ของโลกอย่างเช่นจีนและสหรัฐอเมริกา ขณะท่ีเศรษฐกิจญ่ีปุ่นยงัคงไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่มีแนวโนม้ท่ีการบริโภคกลบัมาฟ้ืนตวัต่อจากน้ี จากจาํนวนผูติ้ดเช้ือใหม่
ตํ่าสุดในรอบ 1 ปี อยา่งไรกต็ามปัญหาห่วงโซ่อุปทานยงัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีกดดนัการผลิตและการส่งออก ตวัเลข 
PMI ทั้งในการผลิตและบริการยงัเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ตลาดหุ้นญ่ีปุ่นปรับตวัข้ึนในช่วงปีท่ีผ่านมา 
นอกจากน้ีญ่ีปุ่นยงัมีการเปล่ียนนายกรัฐมนตรีซ่ึงทาํใหค้าดว่ารัฐบาลจะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจหลายสิบ
ลา้นเยน รวมถึงการแจกเงินใหก้ลุ่มธุรกิจและลูกจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิดอยา่งรุนแรง 

อยา่งไรก็ตาม การส่งสัญญาณการปรับแนวโนม้การเขา้ซ้ือสินทรัพยข์องธนาคารกลางญ่ีปุ่นยงัมีความไม่
แน่นอน ยงัเป็นอีกปัจจยัท่ีตอ้งจบัตามอง นอกจากนั้น valuation ท่ีปรับตวัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วของตลาดหุน้ก็อาจ
เป็นอีกหน่ึงปัจจยัลบท่ีอาจส่งผลกดดนัตลาดหุน้ในระยะถดัไป  

กองทุน T-JapanEQ มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซ่ึงลงทุนใน Schroder International 
Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation JPY เป็นหลกัทรัพยเ์ดียว กองทุนมีการกระจายการ
ลงทุนในตราสารทุนในประเทศญ่ีปุ่น สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นตามดุลยพินิจ
ของผูจ้ดัการกองทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต 
ขอใหค้าํมัน่วา่บริษทัจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน   

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วย
ลงทุนทุกท่าน 

 
 
 
 
 
 

 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

10 มิ.ย. 64  
ถงึ 10 ก.ย. 64

10 มี.ค. 64  
ถงึ 10 ก.ย. 64

10 ก.ย. 63  
ถงึ 10 ก.ย. 64

10 ก.ย. 61  
ถงึ 10 ก.ย. 64

10 ก.ย. 59  
ถงึ 10 ก.ย. 64

-  
ถงึ 10 ก.ย. 64

11 ก.ย. 58  
ถงึ 10 ก.ย. 64

T-JapanEQ 3.75 6.12 26.76 3.76 6.07 - 4.53

Benchmark 12.04 14.68 30.11 7.64 6.42 - 5.96

Information Ratio2 -0.76 -0.76 -0.28 -0.24 -0.02 - -0.07

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

14.90 14.25 14.70 19.89 17.17 - 17.57

ตารางเปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก ตวัช้ีวดัของกองทุนรวมน้ีใช ้ดชันี Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) 
(TR) ซ่ึงเป็นดชันีช้ีวดัเดียวกบักองทุนหลกั และในการแสดงดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงานดงักล่าว บริษทัจดัการ
จะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีสอดคลอ้งกบัการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน ณ วนัทาํ
การท่ีคาํนวณ 
 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.18 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นบริษทัจัดการ 

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

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 



 

หนา้ 4 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 
ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 1,104.76 1.070% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) 138.10 0.134% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 33.14 0.032% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าสอบบญัชี 35.30 0.034% 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์น
ต่างประเทศ 

29.21 0.028% 

ค่าใชจ่้ายต่างๆในการมีบญัชีกบัธนาคาร 16.29 0.016% 
ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํรายงานและเอกสารของกองทุน 10.89 0.011% 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 3.40 0.003% 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 1,371.09 1.328% 

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
- ค่าใชจ่้ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์
- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 

 

รายงานข้อมูลการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
 
ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

1 นางสาวธีรนุช           ธรรมภิมุขวฒันา 2 พฤษภาคม 2562 
2 นายกาย                     ศิริพรรณพร 1 กรกฎาคม 2564 
3 นางสาวนนัทนชั       กิติเฉลิมเกียรติ  16 สิงหาคม 2564 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ีเวบ็ไซตข์องบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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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 10 กนัยายน 2564 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 
2,619,244.83 4.28% 

(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 

1,666,529.88 2.73% 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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57,765.26 100.00 57,765.26

57,765.26 100.00 57,765.26

57,765.26 100.00 57,765.26

57,765.26 100.00 57,765.26

4,285.77

4,285.77

F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2,619.24

1,666.53

388.61

(11.36)
399.97

(1,293.14)

1,782.18
(3,075.32)

รวมทัง้สิน้ 57,765.26 100.00 61,146.51

สนิทรัพย์อ ืน่ 2.91
หน้ีสนิอ ืน่ (5.02)

100.00

สญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.02)
สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.66

สนิทรัพย์อ ืน่และหน้ีสนิอ ืน่ (2.11)

BANK DEPOSIT FCD-JPY 1,669.66 2.73

การป้องกนัความเสีย่งของรายการในอนาคตโดยใช้สญัญาล่วงหน้า 0.64

ประเภทออมทรัพย์ 7.01

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 2,617.95 4.28

SCJLCCA Schroder International Selection 

Fund-Japanese Opportunities

80.16 94.46

เงนิฝากธนาคาร 7.01

การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 94.46

หน่วยลงทนุ 94.46

ประเภทกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 94.46

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

 ทรัพย์สนิ

สทุธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบ้ีย

 (%)

อนัดับความน่าเช่ือถอื วันครบ

กาํหนด

จํานวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบี้ยค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของ

เงนิลงทนุ

รายละเอยีดการลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า   ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเสี่ยง (11,290.66)  (0.02%)  (11,290.66)  

สัญญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า   ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเสี่ยง (67.77)  (0.00%)  (67.77)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า   ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเสี่ยง 38,103.19  0.06%  38,103.19  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า   ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเสี่ยง 183,867.05  0.30%  183,867.05  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง 22,560.05  0.04%  22,560.05  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง 34,047.38  0.06%  34,047.38  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง 107,621.07  0.18%  107,621.07  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง 13,948.52  0.02%  13,948.52  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า   ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเสี่ยง (180.00)  (0.00%)  (180.00)  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

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 









4

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 4 57,765,262.39          128,661,245.92        

เงินฝากธนาคาร 6 4,284,477.42            2,646,742.47            

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 1,297.29                   1,065.63                   

จากการขายเงินลงทุน 1,782,180.00            - 

ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 7 400,147.26               55,533.98                 

สินทรัพยอ่ื์น - 151.16 
รวมสินทรัพย์ 64,233,364.36          131,364,739.16        

หนีสิ้น

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 3,000,812.78            58,316.57                 

เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 7 11,538.43                 1,994,893.59            

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 9 70,592.39                 107,087.73               

เจา้หน้ีอ่ืน 1,132.46                   10.59 
หน้ีสินอ่ืน 2,780.88                   1,934.77                   

รวมหนีสิ้น 3,086,856.94            2,162,243.25            
สินทรัพย์สุทธิ 61,146,507.42          129,202,495.91        

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 46,871,321.05          125,541,808.80        

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 4 (4,075,984.14)           11,425,102.18          

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 18,351,170.51          (7,764,415.07)           
สินทรัพย์สุทธิ 61,146,507.42          129,202,495.91        

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 13.0456                    10.2915                    

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันส้ินปี (หน่วย) 4,687,132.1047        12,554,180.8779      

กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อคิวิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 10 กนัยายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้ 4

รายไดด้อกเบ้ีย 4,171.55                   7,825.03                   

รายไดอ่ื้น 4.00                          -                            
รวมรายได้ 4,175.55                   7,825.03                   

ค่าใช้จ่าย 4

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 8,9 1,104,758.93            1,482,893.16            

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 8 33,142.83                 44,486.72                 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 8,9 138,094.89               185,361.60               
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน

   ในหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 29,208.21                 249,826.86               

คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 35,300.00                 35,300.00                 

คา่ใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 2,565.00                   1,680.00                   

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 28,021.24                 40,350.82                 
รวมค่าใช้จ่าย 1,371,091.10            2,039,899.16            

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ (1,366,915.55)           (2,032,074.13)           

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 4

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 7,344,662.55            (5,411,304.83)           

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากเงินลงทุน 19,300,341.73          16,082,845.43          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (1,611,215.67)           (4,208,202.33)           

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 2,327,968.44            (2,389,335.35)           

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 121,369.81               2,222,570.75            

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกดิขึน้และที่ยังไม่เกดิขึน้ 27,483,126.86          6,296,573.67            

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 26,116,211.31          4,264,499.54            

หกั ภาษีเงินได้ 4 (625.73)                     (1,173.75)                  
การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลงัหักภาษเีงินได้ 26,115,585.58          4,263,325.79            

กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อคิวิตี้

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 10 กนัยายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 
9 

กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 10 กนัยายน 2564 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี ้
กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิต้ี (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ไม่มีก าหนดอายุโครงการ กองทุนไดรั้บ

การอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั้งเป็นกองทุนเปิดและจดทะเบียน
กองทรัพยสิ์นของโครงการ เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วย 
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุน
ของโครงการได ้ไม่เกิน 150 ลา้นบาท จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั (“ บริษทัจดัการ”) 

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 บริษทัจดัการไดมี้การเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็น บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ โฮล
ดิ้งส์ ลิมิเตด็ จ ากดั (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิต้ี เป็นกองทุนรวมพิเศษ และเป็นกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วย
ลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder International Selection Fund-Japanese Opportunities      
(C Class) (กองทุนหลกั) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุน
หลกัมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนโดยจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 (ไม่รวมเงินฝาก) ในหุ้นของบริษทัญ่ีปุ่ น โดยจะแสวงหา และลงทุน
ในหุ้นท่ีมีราคาซ้ือขายในตลาดต ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริง (Undervalued Stocks) โดยประเมินจากมูลค่ายติุธรรม (Fair Value) จากมุมมอง
ของผลประกอบการในระยะกลางถึงระยะยาว คุณภาพของผลประกอบการ และบริษทัจัดการ โดยถือในระยะยาวจนตลาดสะทอ้น
ให้เห็นถึงมูลค่าของหุ้นนั้น โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. กองทุน     
จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศลกัเซมเบอร์กซ่ึงอยูภ่ายใต ้UCITS  

กองทุน Schroder International Selection Fund-Japanese Opportunities (C Class) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต
เจแปน อิควิต้ี อาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีอาจ
เกิดขึ้นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็น
เหมาะสม ส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีส านักงาน 
ก.ล.ต ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้  

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงใน  
ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีจะสามารถลงทุนได ้(Non – Investment grade) ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted Securities)    

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
 
2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน  

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั
จดัการลงทุนก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง
บญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบัญชีฉบบัน้ีไม่ได้ก าหนดไว ้กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย    
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน  
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3. การน าแนวปฏบิัติทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบัติ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทุนไดน้ าแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการกากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าใช้ปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดยกองทุนไม่ไดป้รับปรุงยอ้นหลงั   
งบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปีก่อน ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสามารถกระท าไดต้ามขอ้ก าหนดของแนวปฏิบติั
ทางบญัชีฉบบัดงักล่าว อยา่งไรก็ตามการน าแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กองทุน โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 
3.1 การบัญชีเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้กองทุนวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงไม่แตกต่างจากนโยบาย
การบัญชีเดิม และก าหนดให้วดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง เดิมกองทุนรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาตามเกณฑค์งคา้ง 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุน 
3.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่ายติุธรรม คือ ประมาณการราคาส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้นใน
สภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือการโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดขึ้นระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมภายใตส้ภาพ
ปัจจุบันของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือโอนหน้ีสินกัน 
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของ  
ผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรม กองทุน
จึงเปิดเผยเพ่ิมเติมดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 10 

 
4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการน าแนวทางปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติั 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
การจดัประเภทและการวดัมูลค่า  
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและ

วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้เงินฝากธนาคารท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจากสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน จะใช้อตัรา
ผลตอบแทนท่ีสถาบนัการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไม่มีอตัราผลตอบแทนดงักล่าว บริษทัจดัการจะประมาณ
ราคายติุธรรมโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศก าหนด 

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ซ่ึงกองทุนรับรู้ดอกเบ้ีย
จ่ายโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนดัช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ียทนัที
เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ไดรั้บสามารถประมาณไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกบัเงินลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้ง
รับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 
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4.2 การวัดค่าเงินลงทุน 
เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนและวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศท่ีประกาศล่าสุด 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

4.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเที ยบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

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

4.5 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

การรายการบัญชีบางรายการและตั้ งข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน              
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

4.6 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 

เพื่อท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่ว่า 
ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

4.7 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
กองทุนแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศท่ีเกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาท     
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดการแปลง
ค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.8 ตราสารอนุพนัธ์ 
อนุพนัธท์างการเงินเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ก าไรขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          

ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
กองทุนอาจท าป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน ส าหรับสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วนโดยการ

ท าอนุพนัธท์างการเงิน เช่น การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 

  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 10 กนัยายน 

  2564  2563 

ซ้ือเงินลงทุน   18,854,555.00   5,962,627.24 
ขายเงินลงทุน   116,395,542.81    38,025,035.98  

 



 
12 

6. เงินฝากธนาคาร 
 ณ วันที่ 10 กนัยายน 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 สกุลเงิน 

 
 เงินต้น 

 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ออมทรัพย์        
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.10  BAHT  2,617,947.54  2,617,947.54 
 -  JPY  5,610,645.00  1,666,529.88 
          รวม       4,284,477.42 

 
 ณ วันที่ 10 กนัยายน 2563 
 อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 สกุลเงิน 

 
 เงินต้น 

 
 จ านวนเงนิ 

(บาท) 

ออมทรัพย์        
     ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.10  BAHT  2,547,286.60  2,547,286.60 
     LGT Bank (Singapore) Ltd. -  JPY  337,070.00  99,455.87 
          รวม       2,646,742.47 

 
7. ลูกหนี/้เจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2564 กองทุนมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด    
ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตาม
สัญญา 

ซ้ือ 
สกุลเงิน 

มูลค่า 
ตามสัญญา 

ก าหนดส่งมอบ 
ก าไร(ขาดทุน)จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า

ยุติธรรม 

ธนาคารทหารไทยธนชาต 
   จ ากดั (มหาชน) 2 JPY 204,500,000.00 

 
BAHT 60,990,659.00 ต.ค. 2564 221,970.24 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 3 JPY 39,000,000.00 

 
BAHT 11,664,100.00 ต.ค. - พ.ย. 2564 70,555.95 

ธนาคารไทยพาณิชย ์  
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 JPY 15,000,000.00 

 
BAHT 

 
4,566,750.00 

 
พ.ย. 2564 

 
107,621.07 

     รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 400,147.26 

ธนาคารทหารไทยธนชาต 
   จ ากดั (มหาชน) 2 BAHT 22,593,900.00 JPY 76,000,000.00 ต.ค. 2564 (11,358.43) 
ธนาคารทหารไทยธนชาต 
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
JPY 

           
6,000,000.00 

 
BAHT 

 
1,782,000.00 

 
ก.ย. 2564 

 
(180.00) 

     รวมเจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพันธ์ (11,538.43) 
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7. ลูกหนี/้เจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพนัธ์ (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2563 กองทุนมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตาม
สัญญา 

ซ้ือ 
สกุลเงิน 

มูลค่า 
ตามสัญญา 

ก าหนดส่งมอบ 
ก าไร(ขาดทุน)จากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 

ธนาคารทหารไทย    
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
JPY 

 
80,000,000.00 

 
BAHT 

 
23,674,000.00 

 
ต.ค. 2563 

 
55,150.16 

ธนาคารไทยพาณิชย ์  
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
JPY 

 
13,000,000.00 

 
BAHT 

 
3,839,680.00 

 
พ.ย. 2563 

 
383.82 

     รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 55,533.98 

ธนาคารทหารไทย    
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
JPY 

 
52,000,000.00 

 
BAHT 

 
15,016,820.00 

 
ก.ย. 2563 

 
(330,960.19) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา    
   จ ากดั (มหาชน) 

 
3 

 
JPY 

 
204,000,000.00 

 
BAHT 

 
59,032,732.00 

 
ต.ค. 2563 

 
(1,185,956.96) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
JPY 

 
71,956,000.00 

 
BAHT 

 
20,788,088.40 

 
ต.ค. 2563 

 
(452,267.45) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์  
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
BAHT 

 
1,996,423.00 

 
JPY 

 
6,677,000.00 

 
ก.ย. 2563 

 
(25,708.99) 

     รวมเจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพันธ์ (1,994,893.59) 

 
8. ค่าใช้จ่าย 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด เป็นผู ้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร               
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนท่ี
กองทุนถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน
หักด้วยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้งน้ีโดยยงัไม่ได้หักรายการต่อไปน้ี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึง
วนัท่ีค านวณ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ศูนยรั์บฝากหลักทรัพยแ์ละ/หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์นในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.535   
ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ 
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9. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุน

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 
กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ 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 
9.1 รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 10 กนัยายน  
 2564  2563 นโยบายการก าหนดราคา 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
     คา่ธรรมเนียมการจดัการ 1,104,758.93  1,482,893.16 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 138,094.89  185,361.60 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

 
9.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี                                                                                                                                 

   (หน่วย : บาท)  
 ณ วันที่ 10 กนัยายน  
 2564  2563  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั    
     คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย 23,716.26  37,540.57  
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 2,964.53  4,692.56  
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)    
     ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 221,970.24  55,150.16  
     เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 11,538.43  330,960.19  
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10 การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
10.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่
ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค  านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้  

 
กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 

        (หน่วย : บาท) 
  ณ วันที่ 10 กนัยายน 2564 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 หน่วยลงทนุ -  57,765,262.39  -  57,765,262.39 
 ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  400,147.26  -  400,147.26 
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  11,538.43  -  11,538.43 

 
        (หน่วย : บาท) 
  ณ วันที่ 10 กนัยายน 2563 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 หน่วยลงทนุ -  128,661,245.92  -  128,661,245.92 
 ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  55,533.98  -  55,533.98 
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  1,994,893.59  -  1,994,893.59 
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10.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิง

ไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ีสังเกต
ไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธ์ใน
ตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง  

 
10.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 10 กนัยายน 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงที ่

  
ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 2,617,947.54  -  1,666,529.88  4,284,477.42 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  57,765,262.39  57,765,262.39 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  400,147.26  400,147.26 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  11,538.43  11,538.43 

 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 10 กนัยายน 2563 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงที ่

  
ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 2,547,286.60  -  99,455.87  2,646,742.47 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  128,661,245.92  128,661,245.92 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  55,533.98  55,533.98 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  1,994,893.59  1,994,893.59 
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10.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั 

ดงัน้ี 
         (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 10 กนัยายน 2564 
 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
เงินฝากธนาคาร 4,284,477.42  -  -  -  4,284,477.42 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  -  57,765,262.39  57,765,262.39 

 
         (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 10 กนัยายน 2563 
 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
เงินฝากธนาคาร 2,646,742.47  -  -  -  2,646,742.47 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  -  128,661,245.92  128,661,245.92 

 
10.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะไดรั้บความเสียหายจากการเกบ็หน้ี 

 
10.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่กองทุนในงวดปัจจุบนัหรือในปีต่อไป กองทุนอาจจะไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงเกิดจาก
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนท่ีไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียง 

กองทุนได้ท าการป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้น   
หมายเหตุ 7 
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10.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (ต่อ) 
กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

    (หน่วย : เยน) 

  จ านวนเงิน 

รายการ  ณ วันที่ 10 กนัยายน 2564  ณ วันที่ 10 กนัยายน 2563 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

     เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)  194,476,188.91  436,051,128.31 

     เงินฝากธนาคาร  5,610,645.00  337,070.00 

     ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน  6,000,000.00  - 

หนีสิ้นทางการเงิน     

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  26,951.81  27,622.69 

 

  (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ) 

  จ านวนเงิน 

รายการ  ณ วันที่ 10 กนัยายน 2564  ณ วันที่ 10 กนัยายน 2563 

หนีสิ้นทางการเงิน     

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  -  652.13 

 
10.6 ความเส่ียงด้านตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยูก่บัความ
ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้นบวกหรือ
ลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 
10.7 การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

 

11 การอนุมตัิงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ านาจของกองทนุเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2564 



 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทีล่งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของ 

กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อคิวติี ้










