รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์ สปริง เดลี่ อินคัม พลัส
(TMB-T-ES-DPlus)
รหัสกองทุน 2106

สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 26 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2565

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต
อีสท์สปริ ง เดลี่ อินคัม พลัส สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2565ให้ท่านผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนได้ทราบดังนี้
เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีข้ ึนจากการลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 ปั จจัยสนับสนุนมาจาก
มูลค่าการส่ งออกสิ นค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 ตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก การอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุน
รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และร้อยละ 3.4 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยปรับตัวสู งขึ้นมาอยูท่ ี่ร้อยละ 1.2 จากที่ลดลงร้อยละ
0.8 ในปี 2563 ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 2.2 ของ GDP เป็ นผลมาจากการขาดดุลบริ การเนื่องจากประเทศไทยยังไม่
สามารถเปิ ดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เต็มที่ ซึ่ งการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยเริ่ มมีความชัดเจนขึ้น ตามการคลี่คลายลงของการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของภาครัฐซึ่ งส่ งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอย
ปรับตัวดีข้ ึน ประกอบกับการดําเนินมาตรการเพื่อกระตุน้ การใช้จ่ายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
ในส่ วนแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การฟื้ นตัวของอุป
สงค์ในประเทศ จากการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชนที่จะทยอยปรับตัวดีข้ ึนตามการลดลงในความรุ นแรงของผลกระทบ
จากการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่ งจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีความเชื่อมัน่ และปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเข้าสู่ ภาวะปกติมากขึ้น
2) การฟื้ นตัวของภาคท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิ ดประเทศของภาครัฐ 3) การขยายตัวต่อเนื่ องของการส่ งออก
สิ นค้าตามการขยายตัวของเศรษฐกิ จประเทศคู่คา้ และ 4) การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครั ฐ ทั้งนี้ การฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกและอาหารสดจะส่ งผลให้อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไปมีแนวโน้มเร่ งขึ้นใน
ช่วงแรกของปี 2565 อย่างไรก็ตาม การที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงของการฟื้ นตัว นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่ องจึงมีความ
จําเป็ นในการช่ วยสนับสนุ นการขยายตัวของเศรษฐกิ จ ทําให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับตํ่า
ต่อไปอีกระยะหนึ่ง
สําหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ไทยในปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งพันธบัตร
ระยะสั้นและระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี ณ สิ้ นปี 2564 อยูท่ ี่ร้อยละ 0.51 เทียบกับร้อยละ 0.36 ณ สิ้ นปี
2563 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยูท่ ี่ร้อยละ 1.90 เทียบกับร้อยละ 1.28 ณ สิ้ นปี 2563 ซึ่ งการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวลดลงในทางตรงข้าม จะเห็นได้จากดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลไทยในปี
2564 ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.69
แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2565 คาดว่าจะมีความผันผวนมากขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะกลางและ
ระยะยาวของไทยน่าจะแกว่งตัวสู งขึ้นตามทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นสะท้อน
ความกังวลของนักลงทุนกับแนวนโยบายการเงินของเฟ็ ดที่จะเร่ งลดการผ่อนคลายลง ทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟ็ ด และลด
การอัดฉี ดสภาพคล่องทางการเงิ นเข้าระบบในปี 2565 นอกจากนี้ ปริ มาณพันธบัตรรัฐบาลไทยที่จะออกใหม่ในระยะถัดไป ตาม
มาตรการเยียวยาและฟื้ นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ ก็เป็ นอีกปั จจัยที่จะกดดันตลาดให้มีความผันผวนขึ้นในปี 2565
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริ ง เดลี่ อินคัม พลัส ในรอบปี ที่ผ่านมา กองทุนกระจายการลงทุนทั้งในตราสารหนี้ ของ
ภาครัฐและภาคเอกชนคุณภาพดี โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือไม่ยาวมากนัก เพื่ออัตราผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน
โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุนของกองทุน ณ สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีที่ผา่ นมาอยูท่ ี่ระดับ 0.46 ปี
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
25 ก.ค. 64

25 ต.ค. 64

1 ปี

1

25 ม.ค. 64

3 ปี

1

25 ม.ค. 62

5 ปี

1

10 ปี

-

1

-

ตั ้งแต่
จัดตั ้ง
1
กองทุน
26 ม.ค. 60

ถึง 25 ม.ค. 65 ถึง 25 ม.ค. 65 ถึง 25 ม.ค. 65 ถึง 25 ม.ค. 65 ถึง 25 ม.ค. 65 ถึง 25 ม.ค. 65 ถึง 25 ม.ค. 65

TMB-T-ES-DPlus
Benchmark
Information Ratio2
ความผันผวนของ

0.14

0.18

0.50

0.89

-

-

1.04

-0.01

0.29

3.01

1.76

-

-

0.76

0.09

-0.06

-1.82

-0.58

-

-

0.20

0.04

0.05

0.06

0.09

-

-

0.08

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คาํ นวณเป็ น % ต่อปี
1 ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ ยง
Benchmark: คํานวณจาก
1. ดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term
Government Bond Index) (ร้อยละ 55)
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีวดั การลงทุนในหุ น้ กูท้ ี่ทีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (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%) แปลงค่าเป็ นสกุลเงินบาทด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 2.03 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นบริษทั จัดการ

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัด การที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่า นทางเว็บไซต์ข อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
747.96
0.053%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
1,869.89
0.134%
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
299.18
0.021%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
235.90
0.018%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3,152.93
0.226%
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
1
นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
26 กรกฎาคม 2561
2
นางสาววิภาสิ ริ เกษมศุข
26 กรกฎาคม 2561
3
นางรัชนิภา พรรคพานิช
26 กรกฎาคม 2561
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต
โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน

Bank of America
The Bank of Nova Sctia
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริ กอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์
แบงก์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออ๊ ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารบีเอ็มพี พารี บาส์
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

หน้า 6

ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจลงทุน

ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่

บริ ษทั นายหน้า

รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลงทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคา
ตลาด
409,510.78
21,670.43

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผู ้
929,323.16
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง
หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

หน้า 7

%NAV
30.11%
1.59%
68.33%
-

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลักทรัพย์

อันดับความน่าเชื่อถือ

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

วันครบ
กําหนด

TRIS

FITCH

S&P

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่ า 1 ปี
CB22418A
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

Moody's

มู ลค่าตาม ร้ อยละของ มู ลค่าตาม
จํานวน
ร้ อยละ
หน่วย (พัน ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมู ลค่า
หน่วย)/ ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์ สนิ
(พันบาท)
(พันบาท)
สุทธิ

18/04/2565

80,000.00

379,545.55
379,545.55
79,932.66

28.06
28.06
5.91

379,545.55
379,545.55
79,932.66

27.91
27.91
5.88

CB22804A

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

04/08/2565

69,000.00

68,835.17

5.09

68,835.17

5.06

CB22217A

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

17/02/2565

60,000.00

59,984.45

4.43

59,984.45

4.41

CB22421A

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

21/04/2565

50,000.00

49,948.35

3.69

49,948.35

3.67

CB22901A

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

01/09/2565

48,000.00

47,857.75

3.54

47,857.75

3.52

CB22210A

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

10/02/2565

22,000.00

21,997.02

1.63

21,997.02

1.62

CB22224A

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

24/02/2565

20,000.00

19,992.69

1.48

19,992.69

1.47

CB22203A

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

03/02/2565

20,000.00

19,998.01

1.48

19,998.01

1.47

CB22127A

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

27/01/2565

6,000.00

5,999.92

0.44

5,999.92

0.44

CB22203B

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

03/02/2565

5,000.00

4,999.52

0.37

4,999.52

0.37

30,000.00

29,965.23
29,965.23
29,965.23

2.21
2.21
2.21

29,965.23
29,965.23
29,965.23

2.20
2.20
2.20

หุ้นกู้

404,360.22

29.89

405,394.25

29.81

ธุรกิจการเกษตร
MPSC236A

20,000.00

20,387.90
20,387.90

1.51
1.51

20,430.55
20,430.55

1.50
1.50

5.87
2.94

79,455.75
39,800.54

5.85
2.93

ตั๋วเงินคลัง
อายุคงเหลือน้อยกว่ า 1 ปี
TB22427A
ตัว๋ เงินคลัง

พาณิชย์
HMPRO22NA
HMPRO233A

บริษัท นํา้ ตาลมิตรผล จํากัด

27/04/2565

2.78

A+

29/06/2566

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด

AA-*

14/11/2565

40,000.00

79,455.75
39,800.54

(มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน)

AA-*

03/03/2566

40,000.00

39,655.21

2.93

39,655.21

2.92

10,000.00

10,218.70
10,218.70

0.76
0.76

10,245.62
10,245.62

0.75
0.75

09/04/2565 100,000.00

206,471.75
100,123.71

15.26
7.40

207,081.54
100,541.79

15.22
7.38

15/12/2565

30,000.00

30,508.65

2.26

30,609.80

2.25

19/08/2565
01/04/2565

21,000.00
20,000.00

20,993.41
19,970.14

1.55
1.48

21,082.70
19,970.14

1.55
1.47

26/02/2566

20,000.00

19,831.75

1.47

19,831.75

1.46

23/07/2566

15,000.00

15,044.09

1.11

15,045.36

1.11

พลังงานและสาธารณู ปโภค
WHAUP236A บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้สี ์ แอนด์ พาว
เวอร์ จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
BAM224A
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิ ชย์

3.17

1.40

AEON22DA

จํากัด
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
จํากัด (มหาชน)

2.93

TIDLOR228A
TIDLOR224A

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด
บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)

0.97
0.00

ICBCTL232B

บริษัท ลีสซิง่ ไอซีบีซ ี (ไทย) จํากัด

KKP237A

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

A-

26/06/2566

AA-(tha)
A
A
AAA(tha)

1.03
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ชื่อหลักทรัพย์

อันดับความน่าเชื่อถือ

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

TRIS

1.21

AA

Baa3*

20/04/2567

20,000.00

30,062.20
19,871.47

2.22
1.47

30,222.46
19,936.44

2.23
1.47

2.76

AA

Baa3*

22/03/2566

10,000.00

10,190.73

0.75

10,286.01

0.76

1.50

A+

26/04/2567

25,000.00

57,763.92
25,089.28

4.27
1.85

57,958.33
25,183.80

4.26
1.85

1.01

AA

19/08/2567

20,000.00

19,863.34

1.47

19,951.89

1.47

AA

02/02/2567

10,000.00

9,782.55

0.72

9,782.55

0.72

A-

27/11/2565

3,000.00

3,028.75

0.22

3,040.10

0.22

ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้ เงิน

538,974.27

39.84

538,974.27

39.61

ธุรกิจการเกษตร
BTG22328A

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

A-*

28/03/2565

50,000.00

249,718.23
49,941.82

18.46
3.69

249,718.23
49,941.82

18.35
3.67

BTG22328B

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

A-*

28/03/2565

50,000.00

49,941.86

3.69

49,941.86

3.67

CPF22422A

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
(มหาชน)

A+*

22/04/2565

50,000.00

49,927.49

3.69

49,927.49

3.67

CPFTH22405A

บริษัท ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด

A+*

05/04/2565

50,000.00

49,940.74

3.69

49,940.74

3.67

A+*

08/03/2565

50,000.00

49,966.32

3.69

49,966.32

3.67

50,000.00

49,817.42
49,817.42

3.68
3.68

49,817.42
49,817.42

3.66
3.66

09/06/2565

60,000.00

239,438.62
59,774.81

17.70
4.42

239,438.62
59,774.81

17.60
4.40

F1(tha)*

22/03/2565

50,000.00

49,918.41

3.69

49,918.41

3.67

F1+(tha)*

22/03/2565

50,000.00

49,935.89

3.69

49,935.89

3.67

A*

31/05/2565

50,000.00

49,843.50

3.68

49,843.50

3.66

17/03/2565

30,000.00

29,966.01

2.22

29,966.01

2.20

เงินฝากธนาคาร

6,625.07

0.49

ประเภทออมทรัพย์
KBANK - S/A

6,353.88

6,521.06
6,354.79

0.48
0.47

166.25

166.27

0.01

104.00

104.01
104.01

0.01
0.01

(447.32)
0.18
(447.50)

(0.02)
0.00
(0.02)

1,360,057.05

100.00

อาหารและเครื่องดื่ม
TBEV244A
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
TBEV233A

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
LH244A
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน)
CPN248A

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

CPN242A

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

QH22NA

บริษัท ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

MPSC22308A

พลังงานและสาธารณู ปโภค
BANPU22526A บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)

2.30

FITCH

S&P

วันครบ
กําหนด
Moody's

A+*

26/05/2565

เงินทุนและหลักทรัพย์
TNS22609A
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ASP22322A

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด

(มหาชน)
MBKET22322A บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
TCAP22531A

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

MST22317A

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

UOBT - S/A

A*

F1+(tha)*

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)

ประเภทกระแสรายวัน
TISCOB - C/A ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

BBB+*

AAA*
A*

Baa1*

จํานวน
ร้ อยละ
มู ลค่าตาม ร้ อยละของ มู ลค่าตาม
หน่วย (พัน ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมู ลค่า
หน่วย)/ ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์ สนิ
(พันบาท)
สุทธิ
(พันบาท)

สินทรัพย์ อนื่ และหนี้สนิ อืน่
สินทรัพย์ อนื่
หนี้สนิ อืน่
รวมทัง้ สิน้

1,352,845.27

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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100.00

อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ สเรสติ้ง
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง (ประเทศ
ความหมายของเรทติ้ง
ไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน (Investment Grade
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
Bonds)
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร (Speculative Grade
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
Bonds)
C
CCC, CC, C (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมีความเสี่ ยงต่อการผิดนัด
ชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha)
อยูใ่ นภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สัญญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยาม
เอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลําดับ สําหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํ ว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการ
ให้อนั ดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
Description

Standard and Poor’s
Long-term

Moody’s

Short-term

Long-term

FITCH Ratings

Short-term

Long-term

Short-term

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

AAA

Aaa

AAA

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 A+
to changes in economic cycle or circumstances
A
AAdequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and
circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity

A1+
A1
A2
A3

BBB+
BBB
BBB-

A1
A2
A3

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBBSpeculative Grade

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

BB+
BB
BBB+
B
B-

High default risk - debtor’s capacity for meeting commitments may be troublesome

CCC+
CCC
CCC-

Highly speculative obligations
Very low probability of timely and full payment of obligations

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

Caa1
Caa2
Caa3

CCC+
CCC
CCC-

CC

CC

CC

C

C

C

Default in payment of obligations - D
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B
C
D

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริ ง เดลี่ อินคัม พลัส

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริ ง เดลี่ อินคัม พลัส (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริ ง เดลี่ อินคัม พลัส ณ วันที่
25 มกราคม 2565 ผลการดาเนิ นงานและการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก กองทุน ตาม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกองทุน (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบ
บัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัด
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกองทุนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผบู ้ ริ หารทราบเพื่อให้มีการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี
สาหรั บกองทุนรวมและกองทุน ส ารองเลี้ ยงชี พที่ สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็ น ชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัด ท างบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ นสาระสาคัญ ไม่ ว่าจะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแ ต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่า
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้
เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
- ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติง านตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบ
ข้อ มู ล ที่ ขดั ต่ อข้อ เท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง กว่าความเสี่ ย งที่ เกิ ดจากข้ อ ผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
- สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้า พเจ้า ขึ้ น อยู่กับ หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ จนถึ ง วัน ที่ ใ นรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ข องข้า พเจ้า อย่า งไรก็ ต าม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
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-

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด

(นางสาวจินตนา มหาวนิช)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687
กรุ งเทพมหานคร : วันที่ 2 มีนาคม 2565

4
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2565

2564

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

3

1,352,845,268.74

973,025,761.66

เงินฝากธนาคาร

5

6,624,131.41

65,296,681.32

1,034,970.18

251,908.50

180.86

1,830,195.92
-

1,360,504,551.19

1,040,404,547.40

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
สินทรัพย์อื่น

6

รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้จากการซื้ อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

8

71,971,371.06

429,569.49

212,446.66

เจ้าหนี้อื่น

10,539.56

2,701.97

หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์สุทธิ

7,393.06

4,555.81

447,502.11
1,360,057,049.08

72,191,075.50
968,213,471.90

1,291,652,625.40

924,083,772.40

(95,455,762.57)

(112,361,702.53)

163,860,186.25
1,360,057,049.08

156,491,402.03
968,213,471.90

10.5295

10.4775

129,165,262.5394

92,408,377.2404

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล

3

กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่ วย
จานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายแล้ วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่ วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 25 มกราคม 2565
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2565

2564

3

รายได้
รายได้จากดอกเบี้ย
รวมรายได้

10,518,167.36
10,518,167.36

10,296,173.72
10,296,173.72

3

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

7,8

747,956.10

2,648,973.39

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

7

299,182.41

232,188.63

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

7,8

1,869,890.07

1,451,178.18

45,300.00

45,300.00

14,290.00

14,950.00

183,093.38
3,159,711.96
7,358,455.40

136,499.75
4,529,089.95
5,767,083.77

409,269.79

595,517.27

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

1,492,297.62

(550,440.16)

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์

(120,515.81)

(7,346,774.13)

(1,830,195.92)

1,913,421.06

รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึน้ และที่ยงั ไม่เกิดขึน้

757,018.32
707,874.00

7,906,739.14
2,518,463.18

การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้

8,066,329.40

8,285,546.95

(697,545.18)
7,368,784.22

(69,397.21)
8,216,149.74

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ (ขาดทุน)สุ ทธิ
3

รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 25 มกราคม 2565
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์ สปริง เดลี่ อินคัม พลัส
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริ ง เดลี่ อินคัม พลัส (“กองทุน”) เป็ นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิ ด โดยไม่มี
กาหนดอายุโครงการ กองทุนได้รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตั้ง
เป็ นกองทุนเปิ ดและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 5,000
ล้านบาท (แบ่งเป็ น 500,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จดทะเบียนเพิ่ม
เงินทุนของกองทุนจานวน 20,000 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 25,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 750 ล้านบาท จัดการ
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด (“บริ ษทั จัดการ”)
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริ ง เดลี่ อินคัม พลัส เป็ นกองทุนตราสารหนี้ ที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่ง
หนี้ภาครัฐและหรื อภาคเอกชน และหรื อหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรื อการเข้าทา
ธุรกรรมการซื้ อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเน้นลงทุนในตราสารดังกล่าวที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหรื อผูอ้ อกตราสาร ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนั ดับความ
น่ าเชื่ อถื อต่ ากว่ าระดับที่ สามารถลงทุน ได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไ ม่ได้รับการจัด อันดับความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Unrated) โดยมีกรอบในการพิจารณาลงทุนดังนี้
1) กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สิน
ที่กองทุนลงทุน หรื อ Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ
2) ในกรณี ที่กองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจที่ผจู ้ ดั การกองทุนเห็นว่าเหมาะสม
3) กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาชื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ส่วนที่เหลือจะลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน ดังนี้
(1) ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน
(2) ตราสาร Basel III
(3) ตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Structured Note) ที่มี Underlying เป็ นตราสารตามตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน และ
ตราสาร Basel III

13
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์ สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (ต่ อ)
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ก.ล.ต. ได้เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม กองทุนเปิ ด
ธนชาตเดลี่ อินคัม พลัส (T-DPlus) เป็ นชื่อกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริ ง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) จะมีผล
บังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็ นต้นไป
กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
2. เกณฑ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุน ได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี”) ส่วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน
3. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
3.1 เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่ มแรก
กองทุนรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม
สาหรับลูกหนี้ กรณี ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ กองทุนจะรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วย
ราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้
การวัดมูลค่าภายหลัง
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ วดั มูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราผลตอบแทนจากสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตั ราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
จะใช้อตั ราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้ อ ในกรณี ที่ไม่มีอตั ราผลตอบแทนดังกล่าว บริ ษทั
จัดการจะประมาณราคายุติธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนประกาศกาหนด
- เงินฝากธนาคารวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
- หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
การผิดนัดชาระ
ในกรณี ที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ผิดนัดชาระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนาไปลดรายได้ดอกเบี้ยทันที
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจานวนดอกเบี้ยที่จะไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ตอ้ งตัดบัญชีเป็ นดอกเบี้ยที่กองทุนซื้ อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ย
ค้างรับดังกล่าวโดยนาไปเพิม่ ต้นทุนของเงินลงทุนที่ซ้ือมา
3.2 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
กองทุนบันทึกกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกาไรขาดทุน
ในการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุน
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
บัญชีส่วนเกินและส่ วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตดั จาหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งยอดที่ตดั จาหน่ายนี้
แสดงเป็ นรายการปรับปรุ งกับดอกเบี้ยรับ
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3.3 ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
3.4 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่กาหนดในแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การ
ประมาณการรายการบัญชี บ างรายการและตั้งข้อ สมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่ แ สดงใน
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
3.5 บัญชีปรับสมดุล
บัญชีปรับสมดุลถือเป็ นส่วนหนึ่งของกาไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เพื่อทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีส่วนในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการลงทุนหรื อได้รับส่ วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่
ว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
3.6 การแปลงค่าเงินตราต่ างประเทศ
กองทุนแปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิด
รายการ และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ น
เงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและ
ที่เกิดการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.7 ตราสารอนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์ทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์จะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ณ วันที่วดั มูลค่า
กองทุนอาจทาป้องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศบางส่วนโดย
การทาอนุพนั ธ์ทางการเงิน เช่น การทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน

(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 25 มกราคม
2565
2564
6,002,073,974.48
5,542,725,581.62
5,630,767,080.64
5,945,760,820.69
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5. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
อัตราดอกเบีย้
จานวนเงิน
ร้ อยละ (ต่ อปี )
(บาท)
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
กระแสรายวัน
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รวม

ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
อัตราดอกเบีย้
จานวนเงิน
ร้ อยละ (ต่ อปี )
(บาท)

0.10
0.15

6,353,877.87
166,251.36

0.10
0.15

65,026,558.67
166,038.24

0.10

104,002.18
6,624,131.41

0.15

104,084.41
65,296,681.32

6. อนุพนั ธ์ ทางการเงินตามมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 กองทุนมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งทากับสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ธนาคารคู่สัญญา
ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี
จากัด (มหาชน)

จานวน
สัญญา

ขาย
สกุลเงิน

มูลค่าตาม
สัญญา

ซื้อ
สกุลเงิน

มูลค่ า
ตามสัญญา

1

EUR

1,000,703.89

BAHT

36,985,715.56

มี.ค. 2564

492,151.47

2

EUR

2,000,506.95

BAHT

73,927,234.05

เม.ย. 2564

947,669.12

1

EUR

1,000,692.22

BAHT

36,883,513.84
มี.ค. 2564
รวมลูกหนี้จากสั ญญาอนุพันธ์

390,375.33
1,830,195.92

กาหนดส่ งมอบ

กาไร(ขาดทุน)จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

7. ค่าใช้ จ่าย
บริ ษ ัท หลักทรั พ ย์จัด การกองทุ น ธนชาต จ ากัด เป็ นผูจ้ ัด การกองทุ น และนายทะเบี ย นหน่ วยลงทุ น โดยมี ธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามที่ระบุในหนังสื อชี้ชวนที่
กองทุนถูกเรี ยกเก็บมีอตั รา ดังนี้
ค่าใช้ จ่าย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
บริ ษทั จัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
หักด้วยมูลค่าหนี้ สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คานวณ ทั้งนี้ โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่ยงั ไม่ได้มีการคานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ นหนี้สิน
จนถึงวันที่คานวณ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.214
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกองทุนหรื อถูกควบคุม โดย
กองทุนไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
กองทุนมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จัดการกองทุน และได้รวมกับ ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) และตั้งแต่
(เดิมชื่อ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน))
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็ นต้นไป เปลี่ยนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั จัดการกองทุน
กองทุนมีรายการธุ รกิจระหว่างกันที่สาคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่น ซึ่ งมีผูถ้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับ
บริ ษทั จัดการและกองทุน รายการที่สาคัญดังกล่าวมีดงั นี้
8.1 รายการระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 25 มกราคม
นโยบายการกาหนดราคา
2565
2564
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
747,956.10
2,648,973.39 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
1,869,890.07
1,451,178.18 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) - ในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์
ซื้อเงินลงทุน
146,887,049.54
837,137,264.04
ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน
205,951,116.76
173,914,242.89
ราคาตลาด
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) - ในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์
ซื้อเงินลงทุน
15,981,741.16
142,912,556.66
ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน
9,993,806.60
64,982,099.20
ราคาตลาด
8.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 25 มกราคม
2565
2564
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
58,801.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
147,002.54

33,246.26
83,115.62
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9. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
9.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผูอ้ ื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนใช้ราคา
เสนอซื้ อ ขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ องในการวัดมู ลค่า ยุติธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นซึ่ ง แนวปฏิ บัติทางการบัญชี ที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
ที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้
ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
(ข้อมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 2) ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อ
หนี้สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 3) ข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)
กองทุนมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

1,352,845,268.74

-

1,352,845,268.74

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารหนี้

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

ตราสารหนี้

-

827,371,561.66

-

827,371,561.66

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

-

1,830,195.92

-

1,830,195.92

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม

เครื่ องมือทางการเงินซึ่ งซื้ อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิง
ไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกาหนดราคาที่เป็ นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะ
ถูกจัดอยูใ่ นระดับที่ 2 เครื่ องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยูใ่ นกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนั ธ์ในตลาดซื้อขาย
กันโดยตรง
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9.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
มีการเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้ จะมีราคาเพิ่มสู งขึ้น ยิ่งตราสารหนี้ มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้ น้ นั ก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราดอกเบีย้
ไม่ มีอัตรา
อัตราตลาด
คงที่
ดอกเบีย้
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
6,624,131.41
6,624,131.41
ตัว๋ แลกเงิน
538,974,270.04
538,974,270.04
ตัว๋ เงินคลัง
29,965,230.23
29,965,230.23
หุ้นกู้
275,320,036.87
129,040,180.70
404,360,217.57
พันธบัตร
379,545,550.90
379,545,550.90
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 25 มกราคม 2564

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
ตัว๋ แลกเงิน
ตัว๋ เงินคลัง
หุ้นกู้
พันธบัตร
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด

อัตราดอกเบีย้
คงที่

ไม่ มีอัตรา
ดอกเบีย้

รวม

65,296,681.32
-

145,654,200.00
60,176,318.55
-

279,351,766.73
129,905,613.78
59,132,778.60
298,805,084.00
1,830,195.92

210,950,881.32
279,351,766.73
129,905,613.78
119,309,097.15
298,805,084.00
1,830,195.92
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9.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (ต่ อ)
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ มี อ ัต ราดอกเบี้ ย คงที่ แ ละที่ มี ส่ ว นลด ซึ่ ง มี ว นั ที่ มี ก ารก าหนดอัต ราดอกเบี้ ย ใหม่ ห รื อ
วันครบกาหนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน) มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ หรื อวันครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
538,974,270.04
538,974,270.04
ตัว๋ เงินคลัง
29,965,230.23
29,965,230.23
หุ้นกู้
214,425,203.77
189,935,013.80
404,360,217.57
พันธบัตร
379,545,550.90
379,545,550.90
(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
ตัว๋ แลกเงิน
ตัว๋ เงินคลัง
หุ้นกู้
พันธบัตร

-

ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ หรื อวันครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี
145,654,200.00
279,351,766.73
129,905,613.78
50,038,195.05
298,805,084.00

69,270,902.10
-

-

รวม
145,654,200.00
279,351,766.73
129,905,613.78
119,309,097.15
298,805,084.00

9.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ยอดคงเหลื อ ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ นโดยแบ่ งตามวัน ที่ ค รบกาหนดจากวัน ที่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ นที่ มี
สาระสาคัญ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
ระยะเวลาครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี
ไม่ มีกาหนด
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
ตัว๋ แลกเงิน
ตัว๋ เงินคลัง
หุ้นกู้

พันธบัตร

6,624,131.41
-

538,974,270.04

-

-

-

6,624,131.41
538,974,270.04

-

29,965,230.23
214,425,203.77
379,545,550.90

-

-

-

189,935,013.80

-

-

-

-

-

29,965,230.23
404,360,217.57
379,545,550.90

-

-
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9.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน

ภายใน 1 ปี

เงินฝากธนาคาร
ตัว๋ แลกเงิน
ตัว๋ เงินคลัง
หุ้นกู้

145,654,200.00
279,351,766.73
129,905,613.78
50,038,195.05
298,805,084.00

พันธบัตร

65,296,681.32
-

-

-

ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
ระยะเวลาครบกาหนด
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี

ไม่ มีกาหนด

-

-

-

-

-

-

69,270,902.10

-

-

-

-

-

รวม
210,950,881.32
279,351,766.73
129,905,613.78
119,309,097.15
298,805,084.00

9.4 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทุนมีความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาด
ว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
9.5 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งด้านอัต ราแลกเปลี่ ย นเกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศ ซึ่ ง อาจ
ก่ อให้เกิ ดผลเสี ยหายแก่ กองทุนในงวดปั จจุบันหรื อในปี ต่อไป กองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่
เปลี่ยนไป ซึ่งเกิดจากสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยง
กองทุนได้ทาการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
หมายเหตุ 6
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
(หน่ วย : ยูโร)
จานวนเงิน
รายการ

ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

ณ วันที่ 25 มกราคม 2564

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร

-

4,000,000.00

9.6 ความเสี่ยงด้ านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กบั
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่ งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบด้าน
บวกหรื อลบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกตราสาร ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ประเภทของธุรกิจของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทาให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้
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9.7 ความเสี่ ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร และความเสี่ ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่ สามารถชาระดอกเบี้ยและ/
หรื อ คืนเงินต้ นได้
กองทุนมีความเสี่ ยงที่ราคา หรื อผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมของผูอ้ อกตราสาร ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร เป็ นต้น และโอกาสที่ผอู ้ อกตราสารแห่ งหนี้
ไม่สามารถจ่ายชาระหนี้ได้เต็มตามจานวนเงินหรื อตามเวลาที่กาหนดไว้ โดยกองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ น
แนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตราสาร ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้น
ของผูอ้ อกตราสาร และ/หรื อ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรื อผูอ้ อกตราสารหนี้ เป็ นต้น
9.8 การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนโดยการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่ น การ
กระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน
10. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

