รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาตหนี้ 3Y1 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(TFixed3Y1AI)
รหัสกองทุน 2854

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 2 สิ งหำคม 2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ธนชำต จำกัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
เรี ยน ท่ำนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ธนชำต จำกัด (บลจ.ธนชำต) ใคร่ ขอรำยงำนกำรดำเนินงำนของกองทุนเปิ ดธนชำตหนี้ 3Y1
ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย สำหรับรอบระยะเวลำระหว่ำงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 2 สิงหำคม 2564 ให้ท่ำนผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
ทรำบดังนี้
เศรษฐกิ จไทยในปี 2563 หดตัวร้ อ ยละ 6.1 เที ยบกับ ในปี 2562 ที่ ขยำยตัวร้ อยละ 2.3 ปั จจัยหลัก มำจำกผลกระทบของ
COVID-19 หลังจำกที่ประเทศไทยรวมถึงหลำยประเทศทัว่ โลกได้มีกำรปิ ดเมืองส่งผลให้ตวั เลขเศรษฐกิจอ่อนแอทำระดับต่ำสุ ดเป็ น
ประวัติกำรณ์ ภำคกำรท่องเที่ยวและภำคกำรส่ งออกของไทยได้รับผลกระทบรุ นแรง คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) จึงได้มี
มติปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยรวม 3 ครั้ง ในปี 2563 จำกร้อยละ 1.25 มำอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยประคับประคองและ
สนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับธนำคำรกลำงทัว่ โลกที่ปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยลงเช่นกัน สำหรับภำวะกำรลงทุนในตลำด
ตรำสำรหนี้ไทย อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลไทยเคลื่อนไหวผันผวน แต่ตลอดทั้งปี 2563 ตลำดตรำสำรหนี้ไทยในภำพรวม
ปรับตัวดีข้ นึ โดยอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรอำยุต่ำกว่ำ 29 ปี ปรับตัวลดลง หมำยถึงรำคำพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทำงตรงข้ำม
โดยเฉพำะอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นที่ปรับตัวลดลงมำกสอดคล้องกับกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย รวมถึงนักลงทุน
ยังคงมีควำมกังวลกับผลกระทบทำงลบของ COVID-19 ที่มีผลต่อภำวะเศรษฐกิจและกำรดำเนินธุรกิจของภำคเอกชน จึงทำให้มีเม็ด
เงินเข้ำลงทุนในสิ นทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตร ประกอบปริ มำณพันธบัตรออกใหม่ยงั ไม่ได้มีมำกขึ้น บวกกับสภำพคล่องในระบบ
ที่ยงั คงอยูใ่ นระดับสูง เป็ นอีกปัจจัยที่ทำให้มีแรงซื้อจำกนักลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับในปี 2564 คำดว่ำเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้ นตัวได้ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจำกฐำนที่ต่ำในปี 2563 โดยในครึ่ งปี แรกมีอตั รำ
กำรขยำยตัว 2.0% แต่แนวโน้มอัตรำกำรขยำยตัวในช่วงครึ่ งปี หลังยังอยูใ่ นระดับต่ำ และยังมีควำมไม่แน่นอนสูง เนื่องจำกผลกระทบ
ของสถำนกำรณ์ และมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพำะกำรจัดหำและกำรกระจำยวัคซี น
ป้องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันกำรณ์ รวมถึงควำมเป็ นไปได้ในกำรเปิ ดประเทศรับกำรกลับมำของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ซึ่ ง
กำรฟื้ นตัวที่ค่อนข้ำงช้ำของเศรษฐกิจไทยจะส่งผลให้อตั รำเงินเฟ้อของไทยจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วนัก ทำให้คำดว่ำอัตรำดอกเบี้ย
นโยบำยยังคงทรงตัวอยูใ่ นระดับต่ำเพื่อสนับสนุนกำรฟื้ นตัวอย่ำงต่อเนื่องของเศรษฐกิจต่อไป โดยในรอบ 8 เดือนแรกของปี 2564 ใน
ทุกรอบกำรประชุมของคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่ำ
เศรษฐกิจจะฟื้ นตัวช้ำ ซึ่งต้องอำศัยมำตรกำรกระตุน้ จำกภำครัฐมำช่วยพยุงให้กำรใช้จ่ำยและกำรบริ โภคภำคเอกชนกลับมำดีข้ ึน และ
คำดหวังว่ำกำรส่ งออกจะเป็ นตัวหนุนให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวในระยะถัดไป ด้ำนทิศทำงตลำดตรำสำรหนี้ไทยในปี 2564 กำรฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจไทยยังคงเปรำะบำงจำกผลกระทบของ COVID-19 ซึ่ งส่ งผลให้มีควำมต้องกำรซื้ อตรำสำรหนี้ในฐำนะสิ นทรัพย์ปลอดภัย
เพิ่มสู งขึ้น และอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรไทยน่ำจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทำงของอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่จะ
แกว่งตัวตำมกระแสเงินลงทุน อย่ำงไรก็ตำม ปริ มำณพันธบัตรรัฐบำลออกใหม่ที่จะมีเพิ่มมำกขึ้นในระยะถัดไปตำมมำตรกำรเยียวยำ
และฟื้ นฟูเศรษฐกิจของภำครัฐ อำจเป็ นปัจจัยที่กดดันตลำดได้
กองทุนเปิ ดธนชำตตรำสำรหนี้ 3Y1 ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย ในรอบระยะเวลำ 6 เดือนที่ผำ่ นมำ กองทุนถือครองตรำสำรหนี้
ที่มีคุณภำพ ภำยใต้กรอบกำรลงทุนของโครงกำร โดยอำยุคงเหลือของตรำสำรใกล้เคีย งกับวันครบกำหนดอำยุโครงกำร เพื่ออัตรำ
ผลตอบแทนที่ดีและเหมำะสมกับระยะเวลำกำรลงทุน
ท้ำยที่สุดนี้ บลจ.ธนชำต ขอให้คำมัน่ ว่ำบริ ษทั จะพิจำรณำกำรลงทุนอย่ำงรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทุกท่ำน
ขอแสดงควำมนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ธนชำต จำกัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
30 เม.ย. 64

1 ปี

2 ก.พ. 64

1

3 ปี

2 ส.ค. 63

1

5 ปี

-

1

10 ปี

-

1

-

ตัง้ แต่
จัดตัง้
1
กองทุน
8 ก.พ. 62

ถึง 2 ส.ค. 64 ถึง 2 ส.ค. 64 ถึง 2 ส.ค. 64 ถึง 2 ส.ค. 64 ถึง 2 ส.ค. 64 ถึง 2 ส.ค. 64

ถึง 2 ส.ค. 64

TFixed3Y1AI
Benchmark

0.49

1.05

2.56

-

-

-

3.32

-

-

-

-

-

-

-

Information Ratio2
ความผันผวนของ

3.41

6.96

14.56

-

-

-

6.02

0.14

0.15

0.18

-

-

-

0.55

ผลการดาเนินงาน
ผลกำรดำเนินงำน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็ น % ต่อปี
1 ผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงควำมสำมำรถของผูจ้ ดั กำรกองทุน ในกำรสร้ำงผลตอบแทนเมื่อเทียบกับควำมเสี่ ยง
Benchmark ค ำนวณจำก ไม่ มี ดัช นี เที ย บวัด ที่ เหมำะสม เนื่ อ งจำกเป็ นกองทุ น รวมตรำสำรหนี้ แบบก ำหนด
ระยะเวลำลงทุน โดยกองทุนถือครองตรำสำรจนครบอำยุโครงกำร (Buy and hold)
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ำกับ 0.00 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลำบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่ำนผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถค้นหำรำยละเอียดกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญประจำปี และประชุมวิสำมัญของบริ ษทั
จัด กำรที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่ำ นทำงเว็บ ไซต์ของ บลจ.ธนชำต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ผูล้ งทุนควรศึกษำข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิม่ เติม ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสำรกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรวัดและนำเสนอผลกำรดำเนินงำนของ
กองทุนรวมของสมำคมบริ ษทั จัดกำรลงทุน
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ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 สิ งหำคม 2564
ค่ำใช้จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จำนวนเงิน
(พันบำท)

ร้อยละของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (management fee)
1,174.50
0.138%
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน (registrar fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
83.89
0.010%
ค่ำที่ปรึ กษำกำรลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
23.82
0.013%
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
1,282.21
0.161%
* รวมอยูใ่ นค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
- ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว
- ค่ ำใช้จ่ำยทั้งหมดไม่ รวมค่ ำ นำยหน้ำซื้ อขำยหลัก ทรั พ ย์ และค่ ำธรรมเนี ย มต่ ำงๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น จำกกำรซื้ อขำย
หลักทรัพย์
- ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไม่รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีตรำสำรหนี้
รายงานข้ อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ของรอบระยะเวลำบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 สิ งหำคม 2564
รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีกำรทำธุรกรรม
กองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของบริ ษทั
รายชื่ อผู้จัดการกองทุน
ลำดับ
1
2
3

ชื่อ – นำมสกุล
นำยวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
นำงสำววิภำสิ ริ เกษมศุข
นำงรัชนิภำ พรรคพำนิช

วันที่เริ่ มบริ หำรกองทุน
8 กุมภำพันธ์ 2562
8 กุมภำพันธ์ 2562
8 กุมภำพันธ์ 2562

ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจสอบกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรำยชื่อผูจ้ ดั กำรกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชำต
โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชำต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น
บริ ษทั คู่คำ้ ตรำสำรหนี้

รำยกำรผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

Bank of America
The Bank of Nova Sctia
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเครดิต อะกริ กอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์แบงก์
ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเจพีมอร์แกน เชส
ธนำคำรซิต้ ีแบงก์
ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรดอยซ์แบงก์
ธนำคำรเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรบีเอ็มพี พำรี บำส์
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
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ข้อมูลวิจยั เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในกำรตัดสิ นใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 2 สิ งหำคม 2564
กลุ่มของตรำสำร
มูลค่ำตำมรำคำ
ตลำด
(ก) ตรำสำรภำครัฐไทยและตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ
9,994,034.06
(ข) ตรำสำรที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้นธนำคำรพำณิ ชย์ หรื อบริ ษทั
4,450,304.30
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่ำย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอำวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ ำ
ประกัน
(ค) ตรำสำรที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก 681,572,240.59
ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอำวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ ำประกัน

%NAV
1.17%
0.52%

79.85%

(ง) ตรำสำรที่มีบริ ษทั ที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่ำ 155,567,045.80
18.22%
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอำวัล ผูส้ ลัก
หลัง หรื อผูค้ ้ ำประกัน
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดกำรคำดว่ำจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่ าเชื่อถื อ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ
กาหนด

จานวนหน่ วย
มูล ค่ าตาม ร้อยละของ มูล ค่ าตาม ร้อยละของ
(พันหน่ วย)/ ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม มูล ค่ า
มูล ค่ าหน้ าตั๋ว ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ ทรัพย์สินสุ ทธิ
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

7,996.34

0.95

7,996.34

0.94

อายุคงเหลื อน้ อยกว่ า 1 ปี

7,996.34

0.95

7,996.34

0.94

CB21902A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

02/09/2564

4,000.00

3,998.67

0.47

3,998.67

0.47

CB21923A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

23/09/2564

4,000.00

3,997.67

0.47

3,997.67

0.47

ตั๋วเงินคลัง

1,997.70

0.24

1,997.70

0.23

อายุคงเหลื อน้ อยกว่ า 1 ปี

1,997.70

0.24

1,997.70

0.23

1,997.70
834,863.62

0.24
98.82

1,997.70
837,139.29

0.23
98.07

60,486.88

7.16

60,562.10

7.09

60,486.88

7.16

60,562.10

7.09

156,011.93

18.47

155,886.23

18.26

156,011.93

18.47

155,886.23

18.26

159,277.13

18.85

161,162.85

18.89

159,277.13

18.85

161,162.85

18.89

155,526.28

18.41

155,567.05

18.22

155,526.28

18.41

155,567.05

18.22

238,044.78

28.18

238,400.68

27.93

TB21N10A
หุ้นกู้

ตัว๋ เงินคลัง

10/11/2564

2,000.00

พาณิชย์
CPALL221A

บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

2.86

A+

A*

18/01/2565

60,000.00

เงินทุนและหลักทรัพย์
THANI222A

บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

2.96

A-*

บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

3.20

AA*

01/02/2565

155,000.00

19/03/2565

157,000.00

อาหารและเครื่องดื่ม
TBEV223A

AA(tha)

Baa3*

การแพทย์
VTN222A

บริ ษทั เวชธานี จากัด (มหาชน)

4.80

01/02/2565

155,000.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
WHART222A ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม โกรท

2.88

A

01/02/2565

136,000.00

137,114.56

16.23

137,136.02

16.07

AP21DA

3.13

A-*

25/12/2564

100,000.00

100,930.23

11.95

101,264.66

11.86

65,516.63

7.75

65,560.38

7.68

65,516.63

7.75

65,560.38
4,450.30

7.68
0.52

4,448.30

0.52

4,448.30

0.52

2.00

0.00

2.00
2,024.85
2,275.15

0.00
0.24
0.27

(250.30)

(0.03)

853,608.47

100.00

บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

พลังงานและธุรกิจเกีย่ วเนื่อง
GULF221A
เงินฝากธนาคาร

บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

2.73

A-

25/01/2565

65,000.00

ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

AAA* F1+(tha)* BBB+*

Baa1*

4,448.00

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
สินทรัพย์อื่นและหนีส้ ินอื่น
สินทรัพย์อื่น

AAA* F1+(tha)* BBB+*

Baa1*

2.00

หนีส้ ินอื่น
รวมทั้งสิ้น

844,857.66

* อันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตรำสำร
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100.00

อันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ ส
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง
ควำมหมำยของเรทติ้ง
เรสติ้ง
(ประเทศไทย)
AAA
AAA (tha)
ควำมน่ำเชื่อถือสูงที่สุด และมีควำมเสี่ ยงต่ำสุด
กลุ่มตรำสำรหนี้
ระดับน่ำลงทุน
AA
AA (tha)
ควำมน่ำเชื่อถือสูงมำก และมีควำมเสี่ ยงต่ำมำก
(Investment Grade
A
A (tha)
ควำมน่ำเชื่อถือสูง และมีควำมเสี่ ยงต่ำ
Bonds)
BBB
BBB (tha)
ควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำระดับปำนกลำง
กลุ่มตรำสำรหนี้
ระดับเก็งกำไร
B
B (tha)
ควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่ำมำก
(Speculative Grade
C
CCC, CC, C (tha) ควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่ำมำกที่สุด และเริ่ มมี
Bonds)
ควำมเสี่ ยงต่อกำรผิดนัดชำระหนี้
D
DDD, DD, D (tha) อยูใ่ นภำวะที่ผิดนัดชำระหนี้
หมำยเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สัญญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ำยอันดับเครดิต
ข้ำงต้น เพื่อใช้ขยำยขอบเขตของคุณภำพเครดิตที่นิยำมเอำไว้มำกกว่ำเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่ำเล็กน้อย (-)
ตำมลำดับ สำหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถำบันจัดอันดับเครดิตนำนำชำติ จึงมีคำว่ำ (tha) ต่อท้ำยเพื่อแสดงถึงกำร
ให้อนั ดับเครดิตตำมมำตรวัดภำยในประเทศไทย
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Description

Standard and
Poor’s
Longterm

Moody’s

Short- Longterm term

Shortterm

FITCH Ratings
Longterm

Shortterm

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
A1+
Aa3
A1
A1
A2
A2
A3
A3

AA+
AA
AA-

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

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBB-

Speculative Grade
This group involves speculative elements – capacity for BB+
continued payment of commitments is contingent upon a BB
sustained business and economic environment
BBB+
B
B-

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

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

CCC+
CCC
CCC-

CCC+
CCC
CCC-

Highly speculative obligations

CC

CC

CC

Very low probability of timely and full payment of
obligations

C

C

C

Default in payment of obligations - D
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B
C
D

กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห ้ามขายผู ้ลงทุนรายย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2564 และวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564
(หน่วย:บาท)

02 สิงหาคม 2564

02 กุมภาพันธ์ 2564

(ยังไม่ได ้สอบทาน)

(ตรวจสอบแล ้ว)

สินทร ัพย์
เงินลงทุนแสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร

844,857,655.07

848,374,378.01

4,449,999.77

3,868,234.25

4,551,115.11

4,598,140.51

853,858,769.95

856,840,752.77

244,349.03

266,365.37

45.68

156.65

5,903.65

5,896.64

250,298.36

272,418.66

853,608,471.59

856,568,334.11

787,198,313.85

798,240,294.59

ลูกหนี้
จากเงินปั นผลและดอกเบีย
้
รวมสินทรัพย์
ิ
้ น
หนีส
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
ภาษี เงินได ้ค ้างจ่าย
ิ อืน
หนี้สน
่
ิ
รวมหนี้สน
สินทร ัพย์สท
ุ ธิ
สินทร ัพย์สท
ุ ธิ
ทุนทีไ่ ด ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล

(2,476,454.11)

(1,660,230.73)

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

68,886,611.85

59,988,270.25

853,608,471.59

856,568,334.11

10.8436

10.7307

78,719,831.3854

79,824,029.4589

รวมสินทรัพย์สท
ุ ธิ
สินทร ัพย์สท
ุ ธิตอ
่ หน่วย
้ งวด (หน่วย)
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ ําหน่ายแล้วทงหมด
ั้
ณ สิน

กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห ้ามขายผู ้ลงทุนรายย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
้ สุดวันที่ 02 สิงหาคม 2564 และ 2563
สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิน
(หน่วย:บาท)
02 สิงหาคม 2564

02 สิงหาคม 2563

ยังไม่ได ้สอบทาน

ยังไม่ได ้สอบทาน

รายได้
รายได ้ดอกเบีย
้

13,522,555.30

13,663,460.21

รวม รายได ้

13,522,555.30

13,663,460.21

้ า
ค่าใชจ
่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1,174,505.69

1,177,767.78

ค่าธรรมผู ้ดูแลผลประโยชน์

83,893.45

84,126.14

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

15,217.14

15,217.52

10.00

10.00

8,590.59

15,504.06

1,282,216.87

1,292,625.50

้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าใช ้จ่ายในการขายและรับซือ
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
รวม ค่าใช ้จ่าย
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ

12,240,338.43

12,370,834.71

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

(245.44)

1,605.39

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ จากเงินลงทุน

(3,341,439.50)

(7,209,120.06)

ิ น
รวม รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน
้ และยังไม่เกิดขึ
้

(3,341,684.94)

(7,207,514.67)

8,898,653.49

5,163,320.04

้ (ลดลง)ในสินทร ัพย์สท
การเพิม
่ ขึน
ุ ธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ห ัก ภาษีเงินได้
้ (ลดลง)ในสินทร ัพย์สท
การเพิม
่ ขึน
ุ ธิจากการดําเนินงานหล ังห ักภาษีเงินได้ ้

(311.89)
8,898,341.60

(200.46)
5,163,119.58

