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บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 



 

หนา้ 2 

สาส์นจาก บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต 
อีสท์สปริง เดล่ี อินคมั พลสั สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 26 มกราคม 2564 ถึง วนัท่ี 25 มกราคม 2565ให้ท่านผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตวัในอตัราร้อยละ 1.6 ปรับตวัดีข้ึนจากการลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 ปัจจยัสนบัสนุนมาจาก
มูลค่าการส่งออกสินคา้ท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.8 ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก  การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุน
รวมปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.3 และร้อยละ 3.4 ตามลาํดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียปรับตวัสูงข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 1.2 จากท่ีลดลงร้อยละ 
0.8 ในปี 2563 ในขณะท่ีดุลบญัชีเดินสะพดัขาดดุลร้อยละ 2.2 ของ GDP เป็นผลมาจากการขาดดุลบริการเน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่
สามารถเปิดรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติไดเ้ต็มท่ี ซ่ึงการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยเร่ิมมีความชดัเจนข้ึน ตามการคล่ีคลายลงของการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 และการผอ่นคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐซ่ึงส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอย
ปรับตวัดีข้ึน ประกอบกบัการดาํเนินมาตรการเพ่ือกระตุน้การใชจ่้ายของภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง 

ในส่วนแนวโนม้เศรษฐกิจปี 2565 คาดว่าจะขยายตวัในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจาก 1) การฟ้ืนตวัของอุป
สงคใ์นประเทศ จากการใชจ่้ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนท่ีจะทยอยปรับตวัดีข้ึนตามการลดลงในความรุนแรงของผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงจะส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีความเช่ือมัน่และปรับพฤติกรรมการใชจ่้ายเขา้สู่ภาวะปกติมากข้ึน 
2) การฟ้ืนตวัของภาคท่องเท่ียวระหว่างประเทศภายใตน้โยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ 3) การขยายตวัต่อเน่ืองของการส่งออก
สินคา้ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ และ 4) การขบัเคล่ือนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งน้ี การฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจและการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลกและอาหารสดจะส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปมีแนวโนม้เร่งข้ึนใน
ช่วงแรกของปี 2565 อย่างไรก็ตาม การท่ีเศรษฐกิจไทยยงัอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตวั นโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายต่อเน่ืองจึงมีความ
จาํเป็นในการช่วยสนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจ  ทาํให้คาดว่าอตัราดอกเบ้ียนโยบายของไทยจะยงัคงทรงตวัอยู่ในระดบัตํ่า
ต่อไปอีกระยะหน่ึง  

สาํหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหน้ีไทยในปี 2564 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลปรับตวัเพ่ิมข้ึนทั้งพนัธบตัร
ระยะสั้นและระยะยาว โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี ณ ส้ินปี 2564 อยูท่ี่ร้อยละ 0.51 เทียบกบัร้อยละ 0.36 ณ ส้ินปี 
2563 และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี อยูท่ี่ร้อยละ 1.90 เทียบกบัร้อยละ 1.28 ณ ส้ินปี 2563 ซ่ึงการปรับตวัเพ่ิมข้ึน
ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรหมายถึงราคาพนัธบตัรท่ีปรับตวัลดลงในทางตรงขา้ม จะเห็นไดจ้ากดชันีพนัธบตัรรัฐบาลไทยในปี 
2564 ท่ีปรับตวัลดลงร้อยละ 4.69  

แนวโนม้ตลาดตราสารหน้ีไทยในปี 2565 คาดวา่จะมีความผนัผวนมากข้ึน อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลระยะกลางและ
ระยะยาวของไทยน่าจะแกวง่ตวัสูงข้ึนตามทิศทางการเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ ท่ีจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนสะทอ้น
ความกงัวลของนกัลงทุนกบัแนวนโยบายการเงินของเฟ็ดท่ีจะเร่งลดการผอ่นคลายลง ทั้งการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียของเฟ็ด และลด
การอดัฉีดสภาพคล่องทางการเงินเขา้ระบบในปี 2565 นอกจากน้ี ปริมาณพนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีจะออกใหม่ในระยะถดัไป ตาม
มาตรการเยยีวยาและฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของภาครัฐ กเ็ป็นอีกปัจจยัท่ีจะกดดนัตลาดใหมี้ความผนัผวนข้ึนในปี 2565  

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสทส์ปริง เดล่ี อินคมั พลสั ในรอบปีท่ีผ่านมา กองทุนกระจายการลงทุนทั้งในตราสารหน้ีของ
ภาครัฐและภาคเอกชนคุณภาพดี โดยเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายคุงเหลือไม่ยาวมากนกั เพ่ืออตัราผลตอบแทนท่ีดีในการลงทุน 
โดยอายเุฉล่ียของตราสารหน้ีท่ีลงทุนของกองทุน ณ ส้ินสุดรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาอยูท่ี่ระดบั 0.46 ปี 

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพ่ือผลประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 
 

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

25 ต.ค. 64  
ถงึ 25 ม.ค. 65

25 ก.ค. 64  
ถงึ 25 ม.ค. 65

25 ม.ค. 64  
ถงึ 25 ม.ค. 65

25 ม.ค. 62  
ถงึ 25 ม.ค. 65

-  
ถงึ 25 ม.ค. 65

-  
ถงึ 25 ม.ค. 65

26 ม.ค. 60  
ถงึ 25 ม.ค. 65

TMB-T-ES-DPlus 0.14 0.18 0.50 0.89 - - 1.04

Benchmark -0.01 0.29 3.01 1.76 - - 0.76

Information Ratio2 0.09 -0.06 -1.82 -0.58 - - 0.20

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

0.04 0.05 0.06 0.09 - - 0.08

ตารางเปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก  
1. ดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term 
     Government Bond Index) (ร้อยละ 55) 
2. ผลตอบแทนรวมของดชันีวดัการลงทุนในหุน้กูท่ี้ทีอายคุงท่ีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Total Return of 
    ThaiBMA Corporate Zero Rate Return Index) (A) (ร้อยละ 20) 
3. J.P. Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD (25%) แปลงค่าเป็นสกลุเงินบาทดว้ย 
   อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัระหวา่งธนาคารท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 2.03 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นบริษทัจัดการ 

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

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 



 

หนา้ 4 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 
ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 25 มกราคม 2565 

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 747.96 0.053% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) 1,869.89 0.134% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 299.18 0.021% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 235.90 0.018% 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 3,152.93 0.226% 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
- ค่าใชจ่้ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์
- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 

 

รายงานข้อมูลการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 25 มกราคม 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
 
ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

1 นายวิศิษฐ ์ ช่ืนรัตนกลุ 26 กรกฎาคม 2561 
2 นางสาววภิาสิริ  เกษมศุข 26 กรกฎาคม 2561 
3 นางรัชนิภา  พรรคพานิช 26 กรกฎาคม 2561 

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 25 มกราคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 409,510.78 30.11% 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 
21,670.43 1.59% 

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

929,323.16 68.33% 

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

- - 

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

 

 

 

 



 

หนา้ 8 

379,545.55 28.06 379,545.55

379,545.55 28.06 379,545.55

18/04/2565 79,932.66 5.91 79,932.66

04/08/2565 68,835.17 5.09 68,835.17

17/02/2565 59,984.45 4.43 59,984.45

21/04/2565 49,948.35 3.69 49,948.35

01/09/2565 47,857.75 3.54 47,857.75

10/02/2565 21,997.02 1.63 21,997.02

24/02/2565 19,992.69 1.48 19,992.69

03/02/2565 19,998.01 1.48 19,998.01

27/01/2565 5,999.92 0.44 5,999.92

03/02/2565 4,999.52 0.37 4,999.52

29,965.23 2.21 29,965.23

29,965.23 2.21 29,965.23

27/04/2565 29,965.23 2.21 29,965.23

404,360.22 29.89 405,394.25

20,387.90 1.51 20,430.55

2.78 A+ 29/06/2566 20,387.90 1.51 20,430.55

79,455.75 5.87 79,455.75

AA-* 14/11/2565 39,800.54 2.94 39,800.54

AA-* 03/03/2566 39,655.21 2.93 39,655.21

10,218.70 0.76 10,245.62

3.17 A- 26/06/2566 10,218.70 0.76 10,245.62

206,471.75 15.26 207,081.54

1.40 A- 09/04/2565 100,123.71 7.40 100,541.79

2.93 A-(tha) 15/12/2565 30,508.65 2.26 30,609.80

0.97 A 19/08/2565 20,993.41 1.55 21,082.70

0.00 A 01/04/2565 19,970.14 1.48 19,970.14

AAA(tha) 26/02/2566 19,831.75 1.47 19,831.75

1.03 23/07/2566 15,044.09 1.11 15,045.36

ICBCTL232B บริษัท ลีสซ ิง่ไอซบีีซ ี(ไทย) จาํกัด 20,000.00 1.46

KKP237A ธนาคารเกียรตนิาคนิภัทร จาํกัด (มหาชน) 15,000.00 1.11

TIDLOR228A บริษัท เงนิตดิล้อ จาํกัด 21,000.00 1.55

TIDLOR224A บริษัท เงนิตดิล้อ จาํกัด (มหาชน) 20,000.00 1.47

BAM224A บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 

จาํกัด

100,000.00 7.38

AEON22DA บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 

จาํกัด (มหาชน)

30,000.00 2.25

WHAUP236A บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว

เวอร์ จาํกัด (มหาชน)

10,000.00 0.75

เงนิทนุและหลกัทรัพย์ 15.22

HMPRO233A บริษัท โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์ จาํกัด 

(มหาชน)

40,000.00 2.92

พลงังานและสาธารณูปโภค 0.75

พาณิชย์ 5.85

HMPRO22NA บริษัท โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์ จาํกัด 

(มหาชน)

40,000.00 2.93

หุ้นกู้ 29.81

ธุรกจิการเกษตร 1.50

MPSC236A บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จาํกัด 20,000.00 1.50

อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 2.20

TB22427A ตัว๋เงนิคลัง 30,000.00 2.20

CB22203B พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 5,000.00 0.37

ตั๋วเงนิคลงั 2.20

CB22203A พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 20,000.00 1.47

CB22127A พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 6,000.00 0.44

CB22210A พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 22,000.00 1.62

CB22224A พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 20,000.00 1.47

CB22421A พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 50,000.00 3.67

CB22901A พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 48,000.00 3.52

CB22804A พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 69,000.00 5.06

CB22217A พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 60,000.00 4.41

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 27.91

อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 27.91

CB22418A พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 80,000.00 5.88

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

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทนุ

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน่ 
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* อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 

 

30,062.20 2.22 30,222.46

1.21 AA Baa3* 20/04/2567 19,871.47 1.47 19,936.44

2.76 AA Baa3* 22/03/2566 10,190.73 0.75 10,286.01

57,763.92 4.27 57,958.33
1.50 A+ 26/04/2567 25,089.28 1.85 25,183.80

1.01 AA 19/08/2567 19,863.34 1.47 19,951.89

AA 02/02/2567 9,782.55 0.72 9,782.55

2.30 A- 27/11/2565 3,028.75 0.22 3,040.10

538,974.27 39.84 538,974.27

249,718.23 18.46 249,718.23

A-* 28/03/2565 49,941.82 3.69 49,941.82

A-* 28/03/2565 49,941.86 3.69 49,941.86

A+* 22/04/2565 49,927.49 3.69 49,927.49

A+* 05/04/2565 49,940.74 3.69 49,940.74

A+* 08/03/2565 49,966.32 3.69 49,966.32

49,817.42 3.68 49,817.42

A+* 26/05/2565 49,817.42 3.68 49,817.42

239,438.62 17.70 239,438.62

09/06/2565 59,774.81 4.42 59,774.81

F1(tha)* 22/03/2565 49,918.41 3.69 49,918.41

F1+(tha)* 22/03/2565 49,935.89 3.69 49,935.89

A* A* 31/05/2565 49,843.50 3.68 49,843.50

17/03/2565 29,966.01 2.22 29,966.01

6,625.07

6,521.06

F1+(tha)* BBB+* Baa1* 6,354.79

AAA* 166.27

104.01

A* 104.01

(447.32)

0.18
(447.50)

รวมทัง้สิน้ 1,352,845.27 100.00 1,360,057.05

สนิทรัพย์อ ืน่ 0.00
หน้ีสนิอ ืน่ (0.02)

100.00

TISCOB - C/A ธนาคารทิสโก้ จาํกัด (มหาชน) 104.00 0.01

สนิทรัพย์อ ืน่และหน้ีสนิอ ืน่ (0.02)

UOBT - S/A ธนาคาร ยูโอบี จาํกัด (มหาชน) 166.25 0.01

ประเภทกระแสรายวัน 0.01

เงนิฝากธนาคาร 0.49

ประเภทออมทรัพย์ 0.48

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 6,353.88 0.47

TCAP22531A บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 50,000.00 3.66

MST22317A บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)

30,000.00 2.20

ASP22322A บริษัท เอเซยี พลัส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกัด 

(มหาชน)

50,000.00 3.67

MBKET22322A บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)

50,000.00 3.67

เงนิทนุและหลกัทรัพย์ 17.60

TNS22609A บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 60,000.00 4.40

พลงังานและสาธารณูปโภค 3.66

BANPU22526A บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 50,000.00 3.66

CPFTH22405A บริษัท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน)

50,000.00 3.67

MPSC22308A บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จาํกัด 50,000.00 3.67

BTG22328B บริษัท เบทาโกร จาํกัด (มหาชน) 50,000.00 3.67

CPF22422A บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จาํกัด 

(มหาชน)

50,000.00 3.67

ตั๋วแลกเงนิ/ตั๋วสญัญาใช้เงนิ 39.61

ธุรกจิการเกษตร 18.35

BTG22328A บริษัท เบทาโกร จาํกัด (มหาชน) 50,000.00 3.67

CPN242A บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) 10,000.00 0.72

QH22NA บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 3,000.00 0.22

LH244A บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกัด 

(มหาชน)

25,000.00 1.85

CPN248A บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) 20,000.00 1.47

TBEV233A บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 10,000.00 0.76

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 4.26

อาหารและเครื่องดื่ม 2.23

TBEV244A บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 20,000.00 1.47

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

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทนุ



 

หนา้ 10 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง (ประเทศ
ไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

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

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

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

ระดบัเกง็กาํไร (Speculative Grade 
Bonds) 

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

ชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

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

Description Standard and Poor’s Moody’s FITCH Ratings 

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

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

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

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

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

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

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

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

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

  Speculative Grade 

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

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

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

CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

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

  Default in payment of obligations - D 



 
 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถื้อหน่วยลงทนุของ กองทุนเปิดทีเอม็บี ธนชาต อีสทส์ปริง เดล่ี อินคมั พลสั 
  
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทีเอม็บี ธนชาต อีสทส์ปริง เดล่ี อินคมั พลสั (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทีเอม็บี ธนชาต อีสทส์ปริง เดล่ี อินคมั พลสั ณ วนัท่ี                                  
25 มกราคม 2565 ผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค               
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน 
และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุน (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ
บญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนนั้นมีความ

ขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นแสดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของกองทุนตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผูบ้ริหารทราบเพื่อให้มีการด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

 

 

 

 



 
2 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

ส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทัจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แ ต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่า
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้
เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการ
ใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
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- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

      บริษทั ส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ากดั 

 
 

  (นางสาวจินตนา มหาวนิช) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4687 

กรุงเทพมหานคร : วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3 1,352,845,268.74      973,025,761.66         

เงินฝากธนาคาร 5 6,624,131.41             65,296,681.32           

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 1,034,970.18             251,908.50                

ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6 -                             1,830,195.92             

สินทรัพยอ่ื์น 180.86                       -                             

รวมสินทรัพย์ 1,360,504,551.19      1,040,404,547.40      

หนีสิ้น

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -                             71,971,371.06           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8 429,569.49                212,446.66                

เจา้หน้ีอ่ืน 10,539.56                  2,701.97                    

หน้ีสินอ่ืน 7,393.06                    4,555.81                    

รวมหนีสิ้น 447,502.11                72,191,075.50           

สินทรัพย์สุทธิ 1,360,057,049.08      968,213,471.90         

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,291,652,625.40      924,083,772.40         

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 (95,455,762.57)          (112,361,702.53)       

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 163,860,186.25         156,491,402.03         
สินทรัพย์สุทธิ 1,360,057,049.08      968,213,471.90         

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.5295                     10.4775                     

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 129,165,262.5394     92,408,377.2404       

กองทุนเปิดทเีอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 25 มกราคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 10,518,167.36           10,296,173.72           

รวมรายได้ 10,518,167.36           10,296,173.72           

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,8 747,956.10                2,648,973.39             

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 299,182.41                232,188.63                

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7,8 1,869,890.07             1,451,178.18             

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 45,300.00                  45,300.00                  

ค่าใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 14,290.00                  14,950.00                  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 183,093.38                136,499.75                

รวมค่าใช้จ่าย 3,159,711.96             4,529,089.95             

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ 7,358,455.40             5,767,083.77             

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 409,269.79                595,517.27                

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,492,297.62             (550,440.16)               

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (120,515.81)               (7,346,774.13)            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (1,830,195.92)            1,913,421.06             

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 757,018.32                7,906,739.14             

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และที่ยงัไม่เกิดขึน้ 707,874.00                2,518,463.18             

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 8,066,329.40             8,285,546.95             

หกั ภาษีเงินได้ 3 (697,545.18)               (69,397.21)                 
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษเีงนิได้ 7,368,784.22             8,216,149.74             

กองทุนเปิดทเีอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 25 มกราคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 25 มกราคม 2565 

 
1. ลักษณะของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลสั 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดล่ี อินคมั พลสั (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไม่มี
ก าหนดอายโุครงการ กองทุนไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั้ง
เป็นกองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการจดัการเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2560 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 5,000 
ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิม
เงินทุนของกองทุนจ านวน 20,000 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 25,000 ลา้นบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการไดไ้ม่เกิน 750 ลา้นบาท จดัการ
โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) 

กองทุนเปิดทีเอม็บี ธนชาต อีสทส์ปริง เดล่ี อินคมั พลสั เป็นกองทุนตราสารหน้ี ท่ีมีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่ง
หน้ีภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีเสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเขา้ท า
ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเน้นลงทุนในตราสารดงักล่าวท่ีไดรั้บการจดัอันดบัความน่าเช่ือถือของ
ตราสารหรือผูอ้อกตราสาร ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 
รวมกนัทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือต ่ากว่าระดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ 
(Unrated) โดยมีกรอบในการพิจารณาลงทุนดงัน้ี 

1) กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายเุฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกัของกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากทรัพยสิ์น
ท่ีกองทุนลงทุน หรือ Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ  

2) ในกรณีท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีอาจเกิดขึ้นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม 

3) กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาช้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ดงัน้ี 
(1) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
(2) ตราสาร Basel III  
(3) ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Structured Note) ท่ีมี Underlying เป็นตราสารตามตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน และ

ตราสาร Basel III  
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1. ลักษณะของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลสั (ต่อ) 
เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2563 ก.ล.ต. ไดเ้ห็นชอบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงช่ือจากเดิม กองทุนเปิด

ธนชาตเดล่ี อินคมั พลสั (T-DPlus) เป็นช่ือกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดล่ี อินคมั พลสั (TMB-T-ES-DPlus) จะมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน  
งบการเงินของกองทุน ไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทนุส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติั
ทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน  

 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 

กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับลูกหน้ี กรณีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ย
ราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
การวดัมูลค่าภายหลงั 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตัราผลตอบแทนจากสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
จะใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสถาบนัการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไม่มีอตัราผลตอบแทนดงักล่าว บริษทั
จดัการจะประมาณราคายติุธรรมโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศก าหนด 

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การผิดนดัช าระ 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนดัช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ียทนัที

เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ไดรั้บสามารถประมาณไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกบัเงินลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ีย
คา้งรับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตาม

บญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
บญัชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหน้ีตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดัจ าหน่ายน้ี

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

3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใช้การ

ประมาณการรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงใน            
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.5 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทนุ

เพื่อท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่
ว่าผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
กองทุนแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด

รายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็น
เงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและ
ท่ีเกิดการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.7 ตราสารอนุพนัธ์ 
อนุพนัธ์ทางการเงินเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ก าไรขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
กองทุนอาจท าป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน ส าหรับสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วนโดย

การท าอนุพนัธ์ทางการเงิน เช่น การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 25 มกราคม 

  2565  2564 

ซ้ือเงินลงทุน  6,002,073,974.48  5,542,725,581.62 
ขายเงินลงทุน  5,630,767,080.64   5,945,760,820.69  
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5. เงินฝากธนาคาร  
  ณ วันที่ 25 มกราคม 2565  ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 
  อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 
 อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ออมทรัพย์ 
 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.10  6,353,877.87  0.10  65,026,558.67 
 ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 0.15  166,251.36  0.15  166,038.24 
กระแสรายวัน 
 ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 0.10  104,002.18  0.15  104,084.41 
 รวม   6,624,131.41    65,296,681.32 

 
6. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2564 กองทนุมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตาม
สัญญา 

ซ้ือ 
สกุลเงิน 

มูลค่า 
ตามสัญญา 

ก าหนดส่งมอบ 
ก าไร(ขาดทุน)จากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 

ธนาคารกสิกรไทย   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
EUR 

       
1,000,703.89 

 
BAHT 

 
36,985,715.56 

 
มี.ค. 2564 

 
492,151.47 

ธนาคารไทยพาณิชย ์  
   จ ากดั (มหาชน) 

 
2 

 
EUR 

       
2,000,506.95 

 
BAHT 

 
73,927,234.05 

 
เม.ย. 2564 

 
947,669.12 

ธนาคารยโูอบี   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
EUR 

       
1,000,692.22 

 
BAHT 

 
36,883,513.84 

 
มี.ค. 2564 

 
390,375.33 

     รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 1,830,195.92 

 
7. ค่าใช้จ่าย 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด เป็นผูจ้ ัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี ธนาคาร              
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนท่ี
กองทุนถูกเรียกเก็บมีอตัรา ดงัน้ี 

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน
หักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้งน้ีโดยยงัไม่ไดห้ักรายการต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสิน
จนถึงวนัท่ีค านวณ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละ/หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์นในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.214 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ 
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8. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดย

กองทุนไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 
กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

บริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั เป็นบริษทัจดัการกองทุน 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน และไดร้วมกบั ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2564 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)) 

เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และตั้งแต่
วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป เปล่ียนเป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษทัจดัการกองทุน 

 
  กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบั

บริษทัจดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 
8.1 รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 25 มกราคม นโยบายการก าหนดราคา 
 2565  2564  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั    
          ค่าธรรมเนียมการจดัการ 747,956.10  2,648,973.39 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,869,890.07  1,451,178.18 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์    
          ซ้ือเงินลงทุน 146,887,049.54  837,137,264.04 ราคาตลาด 
          ขายเงินลงทนุ                                            205,951,116.76  173,914,242.89 ราคาตลาด 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์  
          ซ้ือเงินลงทุน 15,981,741.16  142,912,556.66 ราคาตลาด 
          ขายเงินลงทนุ                                            9,993,806.60  64,982,099.20 ราคาตลาด 

 

8.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี                                                                          
   (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 25 มกราคม 
 2565  2564 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั   
          ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 58,801.00  33,246.26 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 147,002.54  83,115.62 
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9. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้
ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้  

กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 
         (หน่วย : บาท) 

   ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 

   ระดับ 1   ระดับ 2   ระดับ 3   รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 ตราสารหน้ี  -  1,352,845,268.74  -  1,352,845,268.74 
 

         (หน่วย : บาท) 

   ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 

   ระดับ 1   ระดับ 2   ระดับ 3   รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 ตราสารหน้ี  -  827,371,561.66  -  827,371,561.66 

 ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์  -  1,830,195.92  -  1,830,195.92 
 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิง
ไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ะ
ถูกจดัอยูใ่นระดบัที่ 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธ์ในตลาดซ้ือขาย
กนัโดยตรง 
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9.2   ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด

มีการเปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น  

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
          (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 6,624,131.41  -  -  6,624,131.41 
ตัว๋แลกเงิน -  -  538,974,270.04  538,974,270.04 
ตัว๋เงินคลงั -  -  29,965,230.23  29,965,230.23 
หุ้นกู ้ -  275,320,036.87  129,040,180.70  404,360,217.57 
พนัธบตัร -  -  379,545,550.90  379,545,550.90 

 
          (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 65,296,681.32  145,654,200.00  -  210,950,881.32 
ตัว๋แลกเงิน -  -  279,351,766.73  279,351,766.73 
ตัว๋เงินคลงั -  -  129,905,613.78  129,905,613.78 
หุ้นกู ้ -  60,176,318.55  59,132,778.60  119,309,097.15 
พนัธบตัร -  -  298,805,084.00  298,805,084.00 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  1,830,195.92  1,830,195.92 
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9.2    ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและท่ีมีส่วนลด ซ่ึงมีวนัท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่หรือ 

วนัครบก าหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อนนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
         (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 
 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
ตัว๋แลกเงิน -  538,974,270.04  -  -  538,974,270.04 
ตัว๋เงินคลงั -  29,965,230.23  -  -  29,965,230.23 
หุ้นกู ้ -  214,425,203.77  189,935,013.80  -  404,360,217.57 
พนัธบตัร -  379,545,550.90  -  -  379,545,550.90 

 
         (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 
 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
เงินฝากธนาคาร -  145,654,200.00  -  -  145,654,200.00 
ตัว๋แลกเงิน -  279,351,766.73  -  -  279,351,766.73 
ตัว๋เงินคลงั -  129,905,613.78  -  -  129,905,613.78 
หุ้นกู ้ -  50,038,195.05  69,270,902.10  -  119,309,097.15 
พนัธบตัร -  298,805,084.00  -  -  298,805,084.00 

 
9.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมี
สาระส าคญั ดงัน้ี 

           (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน           
เงินฝากธนาคาร 6,624,131.41  -  -  -  -  6,624,131.41 
ตัว๋แลกเงิน -  538,974,270.04  -  -  -  538,974,270.04 

ตัว๋เงินคลงั -  29,965,230.23  -  -  -  29,965,230.23 
หุ้นกู ้ -  214,425,203.77  189,935,013.80  -  -  404,360,217.57 
พนัธบตัร -  379,545,550.90  -  -  -  379,545,550.90 
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9.3    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
           (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน           
เงินฝากธนาคาร 65,296,681.32  145,654,200.00  -  -  -  210,950,881.32 
ตัว๋แลกเงิน -  279,351,766.73  -  -  -  279,351,766.73 
ตัว๋เงินคลงั -  129,905,613.78  -  -  -  129,905,613.78 
หุ้นกู ้ -  50,038,195.05  69,270,902.10  -  -  119,309,097.15 
พนัธบตัร -  298,805,084.00  -  -  -  298,805,084.00 

 
9.4    ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาด
ว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

 
9.5    ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนในงวดปัจจุบันหรือในปีต่อไป กองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี
เปล่ียนไป ซ่ึงเกิดจากสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนท่ีไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียง 

กองทุนไดท้  าการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้น  
หมายเหตุ 6 

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

  (หน่วย : ยูโร) 

  จ านวนเงิน 

รายการ  ณ วันที่ 25 มกราคม 2565  ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
 

     เงินฝากธนาคาร  -  4,000,000.00 

 
9.6    ความเส่ียงด้านตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบั
ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้น
บวกหรือลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประเภทของธุรกิจของบริษทัผูอ้อกตราสารว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใด อนัอาจจะท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้
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9.7 ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร และความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและ/
หรือ คืนเงินต้นได้ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปล่ียนแปลงขึ้นลงจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาวะ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมของผูอ้อกตราสาร ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร เป็นตน้ และโอกาสท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ี
ไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีไดเ้ตม็ตามจ านวนเงินหรือตามเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยกองทุนจะพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
แนวทางในการบริหารความเส่ียง เช่น การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานของตราสาร ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและเงินตน้
ของผูอ้อกตราสาร และ/หรือ การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี หรือผูอ้อกตราสารหน้ี   เป็นตน้  

 
9.8 การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การ
กระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

 
10. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของกองทนุเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2565 




