
 

   

 

 

 

รายงานรอบปีบัญชี 

 

กองทุนเปิดทเีอม็บี ธนชาต อสีท์สปริง Active Bond Plus 

(TMB-T-ES-Aplus) 

รหัสกองทุน 2530 

 

 

 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแต่วนัที ่24 พฤศจิกายน 2563 ถึง วนัที ่23 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จาํกดั 



 

หนา้ 2 

สาส์นจาก บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุน
เปิดทีเอม็บี ธนชาต อีสทส์ปริง Active Bond Plus สาํหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 ถึง 
วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นบัจากวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จนถึงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 JP Morgan Asia Credit 
Index มีผลตอบแทนประมาณ 0.54% จากนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจทัว่โลกเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการ
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํคญัดงัน้ี 

ธนาคารกลางสหรัฐได้มีมติคงดอกเบ้ียนโยบายท่ี 0.00-0.25% จากการประชุมคร้ังล่าสุด และยงัคง
แผนการซ้ือสินทรัพย ์ตามมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินอย่างต่อเน่ือง แต่ไดส่้งสัญญาณการดาํเนิน
นโยบายเขม้งวดข้ึน โดยจะปรับดอกเบ้ียข้ึน3 คร้ังในปี 2023  และข้ึนต่อเน่ืองอีก 3 คร้ังในปี 2024 จากการท่ี
สัญญาณตวัเลขของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและอตัราการจา้งงานปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ี FED มองว่า 
ตวัเลขเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนนั้นเป็นเพียงปัจจยัเปล่ียนถ่าย ซ่ึงส่งผลให ้Bond yield ปรับตวัสูงข้ึน ในส่วนของธนาคาร
กลางยโุรป ตลาดคาดว่าจะยงัคงอตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ี 0% แต่อาจส่งสัญญาณชะลอการเขา้ซ้ือสินทรัพยผ์า่น
นโยบาย Pandemic Emergency Purchase Program จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจยโุรป หลงัอตัราการฉีดวคัซีนใน
ระดบัสูงข้ึน ในระยะถดัไปอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนทาํใหมี้โอกาสท่ีทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรปรับตวัสูงข้ึน
ตาม ซ่ึงทาํใหผ้ลตอบแทนมีความผนัผวนได ้

กองทุนเปิดทีเอม็บี ธนชาต อีส์สปริง Active BondPlus มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซ่ึงลงทุน
ใน East spring Investments - Capital Reserve Fund เป็นหลกัทรัพยเ์ดียว กองทุนมีการกระจายการลงทุนในตรา
สารหน้ีทัว่โลก สําหรับการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 
โดยมีการปรับสดัส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด ทา้ยท่ีสุดน้ี  

บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

 



 

หนา้ 3 

ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ตัง้แต่ 

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

23 ส.ค. 64  
ถงึ 23 พ.ย. 64

23 พ.ค. 64  
ถงึ 23 พ.ย. 64

-  
ถงึ 23 พ.ย. 64

-  
ถงึ 23 พ.ย. 64

-  
ถงึ 23 พ.ย. 64

-  
ถงึ 23 พ.ย. 64

24 พ.ย. 63  
ถงึ 23 พ.ย. 64

TMB-T-ES-APlus -0.87 0.21 - - - - 0.23

Benchmark - - - - - - -

Information Ratio2 -0.26 0.07 - - - - 0.10

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

3.38 2.97 - - - - 2.30

 
ตารางเปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก ไม่มีเน่ืองจากกองทุนหลกัไม่มีตวัช้ีวดั 
 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 1.23 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นบริษทัจัดการ 

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

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง  ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 



 

หนา้ 4 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 

ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 5,246.17 0.183% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) 3,065.02 0.107% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 613.00 0.021% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 282.33 0.010% 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 9,206.52 0.321% 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
- ค่าใชจ่้ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์
- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 

 

รายงานข้อมูลการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
 
ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

1 ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 3 พฤศจิกายน 2563 
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) 
 
 
 
 



 

หนา้ 5 

 

 
 

 



 

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 23 พฤศจิกายน 2564 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 
63,695.43 4.94% 

(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 
 

 

 

 

 



 

หนา้ 8 

1,230,661.27 100.00 1,230,661.27

1,230,661.27 100.00 1,230,661.27

1,230,661.27 100.00 1,230,661.27

1,230,661.27 100.00 1,230,661.27

63,695.43

63,693.43

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 62,386.08

Aa2* 1,307.36

2.00

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

9,306.32

14,546.96
(5,240.65)

(14,047.10)

348.17
(14,395.27)

รวมทัง้สิน้ 1,230,661.27 100.00 1,289,615.93

สนิทรัพย์อ ืน่ 0.03
หน้ีสนิอ ืน่ (1.11)

100.00

สญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 1.13
สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.41)

สนิทรัพย์อ ืน่และหน้ีสนิอ ืน่ (1.08)

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 2.00 0.00

การป้องกนัความเสีย่งของรายการในอนาคตโดยใช้สญัญาล่วงหน้า 0.72

BANK 

DEPOSIT-USD

BANK DEPOSIT-USD 1,294.59 0.10

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 4.94

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 62,338.38 4.84

EAICRCU Eastspring Investments Capital 

Reserve Fund C USD Cap

3,705.05 95.42

เงนิฝากธนาคาร 4.94

การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 95.42

หน่วยลงทนุ 95.42

ประเภทกองทนุรวมตราสารแห่งหน้ี 95.42

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

ร้อยละ

ของมูลค่า

 ทรัพย์สนิTRIS FITCH S&P Moody's

ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบ้ีย

 (%)

อนัดับความน่าเช่ือถอื วันครบ

กาํหนด

จํานวน

หน่วย (พัน

่

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

ร้อยละของ

เงนิลงทนุ

รายละเอยีดการลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

 สัญญาซ ือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 473,714.29  0.04%  473,714.29  

 สัญญาซ ือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 14,073,250.00  1.09%  14,073,250.00  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 10,380,985.71  0.80%  10,380,985.71  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (1,557,064.66)  (0.12%)  (1,557,064.66)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (14,064,566.95)  (1.09%)  (14,064,566.95)  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 

 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 9 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง (ประเทศ
ไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน (Investment Grade 

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

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเกง็กาํไร (Speculative Grade 
Bonds) 

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

ชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

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

Description Standard and Poor’s Moody’s FITCH Ratings 

Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term 
Investment Grade 

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

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference 
compared  
With AAA 

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable 
to changes in economic cycle or circumstances 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

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

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

  Speculative Grade 

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

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

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

CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

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

  Default in payment of obligations - D 









4

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 3 1,230,661,273.51       

เงินฝากธนาคาร 5 63,647,737.65            

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 47,695.24                   

ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6 24,927,950.01            

สินทรัพยอ่ื์น 338,892.24                 

รวมสินทรัพย์ 1,319,623,548.65       

หนีสิ้น

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 14,040,086.00            

เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6 15,621,631.61            

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 8 334,802.46                 

หน้ีสินอ่ืน 11,102.14                   

รวมหนีสิ้น 30,007,622.21            

สินทรัพย์สุทธิ 1,289,615,926.44       

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,286,652,949.69       

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 (11,257,725.96)          

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 14,220,702.71            
สินทรัพย์สุทธิ 1,289,615,926.44       

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.0230 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันส้ินปี (หน่วย) 128,665,294.9686      

กองทุนเปิดทเีอม็บี ธนชาต อสีท์สปริง Active Bond Plus

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564

รายได้ 3

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 1,247,020.77

รายไดอ่ื้น 1,601,571.32              

รวมรายได้ 2,848,592.09              

ค่าใช้จ่าย 3

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 7,8 5,246,163.36              

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 613,004.93                 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 7,8 3,065,024.72              

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดจากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 158,167.63                 

คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 35,000.00                   

คา่ใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 16,110.00                   

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 73,050.30                   

รวมค่าใช้จ่าย 9,206,520.94              

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ (6,357,928.85)            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 126,919,105.86          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากเงินลงทุน 105,611,915.91          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (233,065,681.97)        

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 9,306,318.40              

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 11,853,001.77            
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกดิขึน้และที่ยังไม่เกดิขึน้ 20,624,659.97            

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 14,266,731.12            

หกั ภาษีเงินได้ 3 (46,028.41)                 
การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลงัหักภาษเีงินได้ 14,220,702.71            

6

กองทุนเปิดทเีอม็บี ธนชาต อสีท์สปริง Active Bond Plus

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถงึวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถงึวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ไม่มีก าหนดอายุ

โครงการ กองทุนได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จัดตั้งเป็น
กองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 30,000 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็น 3,000 ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการอาจเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได ้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ จดัการโดยบริษทัหลักทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus เป็นกองทุนท่ีจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Eastspring Investments - Capital Reserve Fund (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C 
ซ่ึงเป็น Class ท่ีเสนอขายผูล้งทุนสถาบนั ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าตลาดเงิน โดยเนน้ลงทุนในตราสาร
หน้ีทัว่โลกท่ีออกโดยรัฐบาลและภาคเอกชนโดยไม่จ ากดัสัดส่วน โดยกองทุนหลกัสามารถลงทุนในเงินสด เงินฝาก และตราสารใน
ตลาดเงินไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ กองทุนหลกัจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ด าเนินงาน
ตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลกัดงักล่าวบริหารจดัการโดย Eastspring Investments 

ส่วนท่ีเหลือบริษทัจดัการจะลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ   

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management (EPM)) ได ้หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง
อาจท าธุรกรรมให้ยืมหลกัทรัพย ์หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากน้ีกองทุนอาจลงทุนใน       
ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการ         
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated)  

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
 
2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน  

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั
จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง
บญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบัญชีฉบบัน้ีไม่ได้ก าหนดไว ้กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย     
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน  
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
3.1 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก  
กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม 

ส าหรับลูกหน้ี กรณีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคา
ของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
การวดัมูลค่าภายหลงั  

- เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนโดยใช้
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศท่ีประกาศล่าสุด 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจากสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
จะใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสถาบนัการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไม่มีอตัราผลตอบแทนดงักล่าว บริษทั
จดัการจะประมาณราคายติุธรรมโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศก าหนด 

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลคา่ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  

การผิดนดัช าระ  
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนัดช าระหน้ี กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบ้ียค้างรับโดยน าไปลดรายได้

ดอกเบ้ียทันทีเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะไม่ได้รับดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ได้รับ
สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับัญชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกบัเงิน
ลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

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

3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

การรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.5 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 

เพื่อท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่ว่า 
ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 
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3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
กองทุนแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศท่ีเกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาท โดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.7 ตราสารอนุพนัธ์ 
อนุพนัธท์างการเงินเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ก าไรขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ 

วนัท่ีวดัมูลค่า 
กองทุนอาจท าป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน ส าหรับสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วนโดยการ

ท าอนุพนัธท์างการเงิน เช่น การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี    
23 พฤศจิกายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
   2564 
ซ้ือเงินลงทนุ   4,726,296,018.23 
ขายเงินลงทุน   3,729,105,931.20 

 
5. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 สกุลเงิน 

 
 เงินต้น 

 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ออมทรัพย์        
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 0.20  BAHT  62,338,381.20  62,338,381.20 
เงินท่ีดูแลโดย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) เพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น
ต่างประเทศ 

 
 
- 

  
 

USD 

  
 

39,509.11 

  
 

1,307,356.45 
กระแสรายวัน        

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) -  BAHT  2,000.00  2,000.00 
          รวม       63,647,737.65 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.scb.co.th/
http://www.scb.co.th/
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6. ลูกหนี/้เจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพนัธ์ 
ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 กองทุนมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด    

ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตามสัญญา 
ซ้ือ 

สกุลเงิน 
มูลค่า 

ตามสัญญา 
ก าหนดส่งมอบ 

ก าไร(ขาดทุน)จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า

ยุติธรรม 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
2 

 
BAHT 

          
1,001,327,000.00 

 
USD 

 
30,700,000.00 

 
พ.ย. 2564 

 
14,546,964.30 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
    จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
USD 

           
30,700,000.00 

 
BAHT 

 
1,026,254,950.00 

 
พ.ย. 2564 

 
10,380,985.71 

     รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 24,927,950.01 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
2 

 
USD 

            
33,200,000.00 

 
BAHT 

 
1,083,167,200.00 

 
มี.ค. 2565 

 
(15,621,631.61) 

     รวมเจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพันธ์ (15,621,631.61) 

 
7. ค่าใช้จ่าย 

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

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนท่ี
กองทุนถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 1.500 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

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

 
8. รายการธุรกิจกบักิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุน
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 

กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั เป็นบริษทัจดัการกองทุน 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ : ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน))  
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8. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีส าคญักับบริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักับ   

บริษทัจดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 
8.1 รายการระหว่างกัน ส าหรับรอบระยะเวลาตั้ งแต่วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้ งกองทุน) ถึงวนัท่ี                 

23 พฤศจิกายน 2564 มีดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
   2564 นโยบายการก าหนดราคา 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
          คา่ธรรมเนียมการจดัการ   5,246,163.36 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   3,065,024.72 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

 
8.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 มีดงัน้ี                                                                                                                                 

  (หน่วย : บาท)   
  2564   
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั     
          คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย  183,908.68   
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย  98,346.87   

 
9. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ้ื่นโดยรายการ

ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ 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)้  
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9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 

        (หน่วย : บาท) 
  ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 หน่วยลงทนุ 1,230,661,273.51  -  -  1,230,661,273.51 
 ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  24,927,950.01  -  24,927,950.01 
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  15,621,631.61  -  15,621,631.61 

 
เงินลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจดั

ประเภทอยู่ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิง
ส าหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิง
ไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ีสังเกต
ไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธ์ใน
ตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง  

 
9.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงที ่

  
ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 62,340,381.20  -  1,307,356.45  63,647,737.65 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  1,230,661,273.51  1,230,661,273.51 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  24,927,950.01  24,927,950.01 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  15,621,631.61  15,621,631.61 
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9.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั 

ดงัน้ี 
         (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
เงินฝากธนาคาร 63,647,737.65  -  -  -  63,647,737.65 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  -  1,230,661,273.51  1,230,661,273.51 

 
9.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะไดรั้บความเสียหายจากการเกบ็หน้ี 

 
9.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่กองทุนในงวดปัจจุบนัหรือในปีต่อไป กองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงเกิดจาก
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนท่ีไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียง 

กองทุนได้ท าการป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้น   
หมายเหตุ 6 

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
    (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ) 

รายการ    ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

     เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)    37,191,334.95 

     เงินฝากธนาคาร    39,509.11 

 
9.6 ความเส่ียงด้านตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยูก่บัความ
ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้นบวกหรือ
ลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
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9.7 การบริหารความเส่ียง 
กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 
 

10. การอนุมตัิงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ านาจของกองทนุเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2565 



 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทีล่งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของ 

กองทุนเปิดทเีอม็บี ธนชาต อสีท์สปริง Active Bond Plus 














