รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาตหุ้นปันผล 2
(T-DIV2)
รหัสกองทุน 4116

สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 24 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนิ นงานของกองทุ นเปิ ด
ธนชาตหุ ้นปั นผล 2 สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2564 ให้ท่านผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนได้ทราบดังนี้
เศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม 2564 ทยอยปรับตัวขึ้น หลังการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 คลี่คลายลง
หลังจากที่ ภ าครั ฐออกมาตรการควบคุ มโรคแบบ Partial lockdown ในพิ้ น ที่ เสี่ ยงและจุ ดที่ เกี่ ยวข้อง โดยตัวเลขการ
บริ โภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟ้ื นตัวภายหลังการ
ระบาดเริ่ มคลี่คลาย กอปรกับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยให้การใช้จ่ายปรับดีข้ ึนทุกหมวด และยังมีผลจากฐาน
ตํ่าในช่วงของการระบาดครั้งแรก การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่ องตามการลงทุนหมวดเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่
ขยายตัวสอดคล้องกับการส่ งออก อย่างไรก็ตามการลงทุนในหมวดก่อสร้างยังหดตัวต่อเนื่ องตามภาคอสังหาริ มทรัพย์
และการก่อสร้างที่ยงั อ่อนแอ มูลค่าการส่ งออกไม่รวมทองคําขยายตัวร้อยละ 22.1 จากเดือนก่อนจาก 1) การฟื้ นตัวของ
อุปสงค์ของประเทศคู่คา้ 2) มูลค่าการส่ งออกปิ โตรเคมีสูงขึ้นตามราคานํ้ามันดิบ และ 3) ฐานการส่ งออกที่ต่าํ ในช่ วง
เดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ส่ ว นตัว เลขการส่ ง ออกสิ น ค้า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ย งั ขยายตัว ดี แ ม้ช ะลอตัว ลงบ้า ง จากวัฎ จัก ร
อิเล็กทรอนิกส์โลกที่ยงั อยูใ่ นช่วงขาขึ้น การนําเข้าขยายตัวร้อยละ 15.1 เทียบกับปี ก่อน โดยขยายตัวสู งต่อเนื่องในเกือบ
ทุกหมวดสําคัญ การใช้จ่ายภาครัฐไม่รวมเงินโอนหดตัวจากปี ก่อนจากทั้งรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุน โดยเป็นผล
จากฐานสู งเพราะการเร่ งเบิกจ่ายภายหลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงหดตัวหนัก
ตามมาตรการจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปติดลบน้อยลงตามราคา
พลังงานที่ปรับสู งขึ้นเป็นสําคัญ ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากสัดส่ วนผูข้ อรับสิ ทธิ ว่างงานใหม่ในระบบ
ประกันสังคมต่อผูป้ ระกันตนทั้งหมดที่ยงั อยูใ่ นระดับสู ง ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อยจากดุลบริ การ รายได้ และ
เงินโอน ขณะที่อตั ราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าลงกว่าสกุลเงินคู่คา้ คู่แข่งส่ วนใหญ่
ภาพการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจจากนี้ ไป ยังมองเป็นภาพของ 1) การบริ โภคที่ทยอยฟื้ นตัวทัว่ โลก หลังจากที่หลาย
ประเทศเริ่ มแจกจ่ายวัคซี นต้าน COVID-19 ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่ องจนเกิ ดภาวะภูมิคุม้ กันหมู่ 2) เม็ดเงิ นกระตุน้
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภาครัฐในหลายประเทศ 3) อัตราดอกเบี้ยที่ยงั ไม่สูงเกินไปจนส่ งผลให้การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
สะดุดลง
สําหรับกองทุนเปิ ดธนชาตหุน้ ปั นผล 2 ในรอบปี ที่ผา่ นมา กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนโดย
คงสัดส่ วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผจู ้ ดั การ
กองทุนเน้นลงทุนในหุ ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มในการเติบโตในระยะกลางถึงยาว โดยกลุ่มธุรกิจที่มีน้ าํ หนัก
การลงทุนมาก 3 ลําดับแรก คือ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ และกลุ่มปิ โตรเคมี
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุก
ท่าน
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
23 ธ.ค. 63

23 ก.ย. 63

1 ปี

1

23 มี.ค. 63

3 ปี

1

5 ปี

23 มี.ค. 61

1

10 ปี

-

1

-

ตังแต่
จัดตัง
1
กองทุน
24 มี.ค. 60

ถึง 23 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64

T-DIV2
Benchmark
2

Information Ratio
ความผันผวนของ

10.35

22.92

35.87

-4.50

-

-

0.16

14.33

39.26

73.62

-1.89

-

-

2.20

-0.64

-2.40

-4.51

-0.36

-

-

-0.30

14.67

19.11

19.42

17.79

-

-

15.87

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 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.63 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัด การที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่านทางเว็บ ไซต์ข อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 24 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
35,515.73
1.599%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
2,959.64
0.133%
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
473.54
0.021%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
326.57
0.015%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
39,275.48
1.768%
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 24 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
1
นายอําพล
โฆษิตาภรณ์
27 กุมภาพันธ์ 2556
2
นายอนุชา
จิตสมเกษม
27 กุมภาพันธ์ 2556
3
นายสมประสงค์ แซ่จิว
2 พฤษภาคม 2560
4
นายศตนนท์ ทัน
18 เมษายน 2560
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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ค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพ ย์

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่านายหน้า
(พันบาท)

ชื่อบริ ษทั นายหน้า
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

9.
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
10.
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
11.
ส่ วนที่เหลือ
รวมค่านายหน้า
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อัตราส่ วนค่า
นายหน้าแต่ละราย
ต่อค่านายหน้า
ทั้งหมด

3,413.95
505.66
457.01
396.68
303.36
281.97
249.26
247.08

52.48%
7.77%
7.03%
6.10%
4.66%
4.33%
3.83%
3.80%

219.98
160.43
269.47
6,504.85

3.38%
2.47%
4.15%
100.00%
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น
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)
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ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา
%NAV
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั 51,754,864.86
3.00%
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 ้
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 ลัก
หลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพ ย์ และทรัพย์สินอื่น
ชื่ อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(% )

อันดับความน่ าเชื่ อถื อ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ จํา นวนหน่ ว ย
กําหนด (พันหน่ วย)/
มูล ค่ าหน้ าตั๋ว
(พันบาท)

มูลค่ าตาม
ราคาตลาดไม่ รวม
ดอกเบี้ย ค้ างรับ
(พันบาท)

ร้ อยละของ
เงินลงทุน

มูล ค่ าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบี้ย ค้ างรับ
(พันบาท)

ร้ อยละของ
มูล ค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

หุ้นสามัญ

1,646,273.29

100.00

1,646,273.29

95.37

ทีจ่ ดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ธนาคาร
KBANK
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)

1,646,273.29
322,595.40
107,421.30

100.00
19.60
6.53

1,646,273.29
322,595.40
107,421.30

95.37
18.69
6.22
5.66

743.40

BBL

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

781.30

97,662.50

5.93

97,662.50

SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

789.30

86,823.00

5.27

86,823.00

5.03

TISCO

บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

224.20

21,691.35

1.32

21,691.35

1.26

TCAP

บริ ษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

248.20

วัสดุก่อสร้ าง
SCC

บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

266.20

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

8,997.25

0.55

8,997.25

0.52

102,753.20

6.24

102,753.20

5.95

102,753.20

6.24

102,753.20

5.95

195,431.15

11.87

195,431.15

11.32

PTTGC

บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

1,739.50

111,328.00

6.76

111,328.00

6.45

IVL

บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)

1,879.40

84,103.15

5.11

84,103.15

4.87

บริ ษทั ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน)

1,552.00

177,088.34
105,148.00

10.76
6.39

177,088.34
105,148.00

10.25
6.09

HMPRO

บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

3,164.70

46,837.56

2.85

46,837.56

2.71

CRC

บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

673.90

25,102.78

1.52

25,102.78

1.45

77,713.15

4.72

77,713.15

4.51

พาณิชย์
CPALL

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
INTUCH

บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

ADVANC

บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน)

พลั งงานและสาธารณูปโภค
PTT
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

1,221.10

68,992.15

4.19

68,992.15

4.00

51.30

8,721.00

0.53

8,721.00

0.51

6,089.10

463,664.37
245,086.28

28.16
14.89

463,664.37
245,086.28

26.88
14.22

PTTEP

บริ ษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

1,114.90

125,983.70

7.65

125,983.70

7.30

OR

บริ ษทั ปตท. นํ้า มันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

1,083.06

34,928.72

2.12

34,928.72

2.02
2.01

RATCH

บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

678.40

34,768.00

2.11

34,768.00

TOP

บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

204.50

12,525.63

0.76

12,525.63

0.73

TTW

บริ ษทั ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน)

886.50

10,372.05

0.63

10,372.05

0.60

26,486.20

1.61

26,486.20

1.53

บริ ษทั ศรี สวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

317.20

26,486.20

1.61

26,486.20

1.53

บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

1,210.80

76,772.78
68,410.20

4.66
4.16

76,772.78
68,410.20

4.44
3.96

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

285.90

8,362.58

0.51

8,362.58

0.48

บริ ษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

475.48

22,585.49
22,585.49

1.37
1.37

22,585.49
22,585.49

1.31
1.31

พัฒ นาอสั งหาริมทรัพย์
LH
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

7,447.30

125,748.17
64,046.78

7.64
3.89

125,748.17
64,046.78

7.28
3.71

เงินทุนและหลั กทรัพย์
SAWAD
อาหารและเครื่ องดื่ ม
M
CPF
บรรจุภัณฑ์
SCGP

AWC

บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จํากัด (มหาชน)

4,767.90

24,554.69

1.49

24,554.69

1.42

SPALI

บริ ษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

1,062.60

22,845.90

1.39

22,845.90

1.32

AP

บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

1,754.70

14,300.81

0.87

14,300.81

0.83

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จํากัด (มหาชน)

537.90

55,435.05
29,315.55

3.37
1.78

55,435.05
29,315.55

3.21
1.70

บริ ษทั เคซีอี อีเลคโทรนิ คส์ จํากัด (มหาชน)

474.90

26,119.50

1.59

ชิ้นส่ วนอิเล็ กทรอนิกส์
HANA

26,119.50

1.51

เงินฝากธนาคาร

51,754.86

3.00

ประเภทออมทรัพย์

51,754.86

3.00

50,652.25

50,669.14

2.94

1,085.35

1,085.72

0.06

27,927.01

1.63

KCE

KBANK - S/A

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)

UOBT - S/A

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)

F1+(tha)*

BBB+*

AAA*

Baa1*

สิ นทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่ น
สิ นทรัพย์ อื่น

32,765.49

1.90

หนี้สินอื่ น

(4,838.48)

(0.27)

1,725,955.16

100.00

รวมทั้งสิ้ น

1,646,273.29

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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100.00

อันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ สเรสติ้ง บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง (ประเทศไทย)

ความหมายของเรทติ้ง

ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน (Investment
ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
Grade Bonds)
ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร (Speculative
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
Grade Bonds)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมีความเสี่ ยงต่อการผิดนัดชําระ
หนี้
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
AAA
AA
A
BBB
BB
B
C

AAA (tha)
AA (tha)
A (tha)
BBB (tha)
BB (tha)
B (tha)
CCC, CC, C (tha)

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

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 23 มีนาคม 2564
เสนอ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิ ดธนชาตหุน้ ปันผล 2
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดธนชาตหุ น้ ปั นผล 2 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
และงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดธนชาตหุ ้นปั นผล 2 ณ วันที่ 23
มี นาคม 2564 ผลการดําเนิ นงานและการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรค ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็ นอิสระจากกองทุนตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ ตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจําปี ของกองทุน (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูล
อื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล
อื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อไม่ หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกองทุนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผบู ้ ริ หารทราบเพื่อให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอ
ไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญที่ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการ
เปิ ดเผยดังกล่ าวไม่ เพี ย งพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะเปลี่ ย นแปลงไป ข้อ สรุ ป ของข้าพเจ้าขึ้ น อยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
บริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จํากัด

(นางสาวจินตนา มหาวนิช)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687
กรุ งเทพมหานคร : วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
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กองทุนเปิ ดธนชาตหุ้นปันผล 2
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

สิ นทรัพย์
เงิ นลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงิ นฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงิ นปั นผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงิ นลงทุน
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้
จากการซื้อเงิ นลงทุน
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์ สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ สุทธิ

หมายเหตุ

2564

4
6

1,646,273,287.25
51,737,594.18

2,416,624,844.39
281,203,324.73

14,203,753.78
18,579,005.94
1,730,793,641.15

42,850,157.03
16,092,108.49
43,866.05
2,756,814,300.69

2,552,388.81
2,213,971.81
72,122.53
4,838,483.15
1,725,955,158.00

4,696,215.15
3,733,389.24
168,346.72
8,597,951.11
2,748,216,349.58

1,977,675,732.84

4,278,524,733.13

653,327,673.19
(905,048,248.03)
1,725,955,158.00

150,984,150.07
(1,681,292,533.62)
2,748,216,349.58

8.7271
197,767,573.2839

6.4232
427,852,473.3131

8

4

สิ นทรัพย์ สุทธิต่อหน่ วย
จํา นวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ ายแล้ วทั้งหมด ณ วันสิ้ นปี (หน่ วย)

หน้า 14 / 26

(หน่ วย : บาท)
2563

กองทุนเปิ ดธนชาตหุ้นปันผล 2
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํา หรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 23 มีนาคม 2564

รายได้ จากการลงทุน
รายได้เงิ นปั นผล
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
ค่าใช้จา่ ยในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ (ขาดทุน)สุ ทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ท่เี กิดขึ้นจากเงิ นลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงิ นลงทุน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึ้นและทีย่ ังไม่ เกิดขึ้น
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดํา เนินงานก่ อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงิ นได้
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดํา เนินงานหลั งหักภาษีเงินได้
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หมายเหตุ
4
8

4
7,8
7
7,8

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

99,478,235.70
577,641.04
100,055,876.74

205,744,006.00
4,229,178.32
209,973,184.32

35,515,733.43
473,543.07
2,959,644.47
40,300.00
14,615.00
271,875.30
39,275,711.27
60,780,165.47

76,942,733.22
1,025,902.96
6,411,894.54
40,300.00
20,355.00
479,282.31
84,920,468.03
125,052,716.29

(665,414,636.36)
1,380,893,529.07
715,478,892.71

(156,122,988.95)
(1,408,603,644.25)
(1,564,726,633.20)

776,259,058.18
(14,772.59)
776,244,285.59

(1,439,673,916.91)
(33,920.87)
(1,439,707,837.78)

4

4

1.

-

2.

3.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 23 มีนาคม 2564
ลักษณะของกองทุนเปิ ดธนชาตหุ้นปันผล 2
กองทุนเปิ ดธนชาตหุ ้นปั นผล 2 (“กองทุน”) เป็ นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิ ด โดยไม่มีกาํ หนดอายุ
โครงการ กองทุ น ได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากสํานัก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
(“ก.ล.ต.”) ให้ จ ัด ตั้งเป็ นกองทุ น เปิ ดและจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์สิ น ของโครงการจัด การเมื่ อ วัน ที่ 24
มี น าคม 2560 มี มูลค่าโครงการจดทะเบี ยน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 200,000,000 หน่ วยลงทุ น มู ลค่า
หน่ วยลงทุนละ 10 บาท) ต่อมาได้มีการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนในระหว่างปี 2562 จํานวน
8,000 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 10,000 ล้านบาท ดังนี้
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนจํานวน 3,000 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนจํานวน 5,000 ล้านบาท
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครั้งแรก บริ ษ ทั จัดการอาจเสนอขายหน่ วยลงทุน เกิ น
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท จัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต
จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่เป็ น บริ ษทั พรู เด็นเชียล
คอร์ ปอเรชั่น โฮลดิ้ งส์ ลิ มิเต็ด จํากัด (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดธนชาตหุ ้นปั นผล 2 เป็ นกองทุนเปิ ดตราสารแห่ งทุน ที่เน้นลงทุนในตราสารแห่ งทุนที่เป็ น
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติ
การจ่ายปั นผลดี สมํ่าเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายเงินปั นผลดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครั้ง
เกณฑ์ ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทําขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ที่ ส มาคมบริ ษ ัท จัด การลงทุ น กําหนดโดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ านั ก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ”) ส่ วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับนี้ ไม่ได้
กําหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้
ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน
การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ มาถือปฏิบตั ิ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนได้นาํ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ปฏิบตั ิเป็ น
ครั้งแรก โดยกองทุนไม่ได้ปรับปรุ งย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี
ก่อน ซึ่งเป็ นแนวทางที่สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดของแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับดังกล่าว อย่างไรก็
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ตามการนําแนวปฏิ บัติท างบัญ ชี มาถื อปฏิ บัติไม่ มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่ องบการเงิ น ของ
กองทุนโดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี้
3.1 การบัญชีเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
ตามแนวปฏิ บัติท างบัญ ชี ก าํ หนดให้ก องทุ น วัด มู ลค่าสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ด้วยมู ลค่ ายุติธรรม ซึ่ งไม่
แตกต่างจากนโยบายการบัญชีเดิม และกําหนดให้วดั มูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายโดย
รับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง เดิมกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาตาม
เกณฑ์คงค้าง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กองทุน
3.2 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
แนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสําหรับ
รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติในการขายสิ นทรัพย์หรื อการโอนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ
วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมภายใต้สภาพปั จจุบนั ของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อ
และผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อโอนหนี้สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ได้กาํ หนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กองทุนจึ ง
เปิ ดเผยเพิ่มเติมดังที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 10
4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนําแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
สิ นทรัพ ย์ และหนีส้ ิ นทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นเงินฝากธนาคารที่วดั
มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราผลตอบแทนจาก
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตั ราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงินจะใช้อตั ราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้ อ ในกรณี ที่ไม่มี
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะประมาณราคายุติธรรมโดยใช้ หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุนประกาศกําหนด
หนี้ สินทางการเงินทั้งหมดเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ซึ่ งกองทุน
รับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

ในกรณี ที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ผิดนัดชําระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนําไปลดรายได้
ดอกเบี้ยทันทีเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจํานวนดอกเบี้ยที่จะ
ไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ตอ้ งตัดบัญชีเป็ นดอกเบี้ยที่กองทุน
ซื้อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวโดยนําไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่
ซื้อมา
การวัดค่ าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนและวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุ ด ณ วันที่วดั มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ ในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนและวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น โดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนที่ ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วดั มูลค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
กองทุนบันทึกกําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรขาดทุน
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินปันผลรับรู ้เป็ นรายได้นบั ตั้งแต่วนั ที่มีสิทธิจะได้รับ
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
บัญชี ส่วนเกินและส่ วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ ตดั จําหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งยอดที่ตดั
จําหน่ายนี้แสดงเป็ นรายการปรับปรุ งกับดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหัก
รายจ่าย
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่กาํ หนดในแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้อง
ใช้การประมาณการรายการบัญ ชี บ างรายการและตั้งข้อสมมติ ฐ านหลายประการ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ
จํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจาก
จํานวนที่ประมาณไว้
บัญชีปรับสมดุล
บัญชี ปรับสมดุลถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกําไรสะสม ซึ่ งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเพื่อทําให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีส่วนในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการลงทุนหรื อได้รับส่ วนแบ่งจาก
กิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่วา่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
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4.7 การแบ่ งปันส่ วนทุน
กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล
5. ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 23 มีนาคม
2564
2563
1,417,098,221.22
2,471,133,750.35
2,903,407,828.05
4,017,612,111.44

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
6.

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564
อัตรา
จํานวนเงิน
ดอกเบีย้ ร้ อย
(บาท)
ละ (ต่ อปี )

7.

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
จํานวนเงิน
อัตรา
(บาท)
ดอกเบีย้ ร้ อย
ละ (ต่ อปี )

ออมทรัพ ย์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
0.10
50,652,248.40
0.15
280,120,699.58
(มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด
0.15
1,085,345.78
0.40
1,082,625.15
(มหาชน)
รวม
51,737,594.18
281,203,324.73
ค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียนหน่ วยลงทุน โดยมี
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนตามที่ระบุใน
หนังสื อชี้ชวนที่กองทุนถูกเรี ยกเก็บมีอตั ราดังนี้
ค่ าใช้ จ่าย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
บริ ษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนี ยมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สิน
ทั้งหมดของกองทุนหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คาํ นวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หกั รายการ
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ต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่ยงั
ไม่ได้มีการคํานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ นหนี้สินจนถึงวันที่คาํ นวณ
8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกองทุนหรื อถูก
ควบคุมโดยกองทุนไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
กองทุนมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ความสั มพันธ์
บริษัทและบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จัดการกองทุน
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
* บริ ษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
(ความสัมพันธ์เดิม)
* บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
มีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกันกับบริ ษทั จัดการกองทุน
(ความสัมพันธ์เดิม)
* ธนาคารออมสิ น
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จัดการกองทุน
(ความสัมพันธ์เดิม)
* วัน ที่ 27 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท จั ด การได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ และได้ สิ้ นสุ ด
ความสัมพันธ์การเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) บริ ษทั หลักทรัพย์ธน
ชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคารออมสิ น ดังนั้นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการดังกล่าวจึงรับรู ้จนถึง
วันที่สิ้นสุ ดความสัมพันธ์
8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
กองทุ น มี ร ายการธุ ร กิ จ ระหว่างกัน ที่ สํ าคัญ กับ บริ ษ ัท จัด การและกิ จ การอื่ น ซึ่ งมี ผูถ้ ื อ หุ ้ น และ/หรื อ
กรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัดการและกองทุน รายการที่สาํ คัญดังกล่าวมีดงั นี้
9.1 รายการระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 23 มีนาคม
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
35,515,733.43
76,942,733.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

2,959,644.47
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6,411,894.54

นโยบายการกําหนดราคา

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้
ชวน
ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้
ชวน

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) -ในฐานะผูค้ า้
หลักทรัพย์
ขายเงินลงทุน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) - ในฐานะผูค้ า้
หลักทรัพย์
ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
14,996,630.85
บริ ษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) - ในฐานะผูอ้ อก
หลักทรัพย์
ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
เงินปันผลรับ
ธนาคารออมสิ น - ในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์
ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) - ในฐานะ
ผูค้ า้ หลักทรัพย์
ค่านายหน้า
9.2

19,992,178.40

ราคาตลาด

343,589,671.43
-

ราคาตลาด
ราคาตลาด

38,381,625.52
150,533,887.17
11,041,560.00

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด

384,280,391.55
109,972,571.30

ราคาตลาด
ราคาตลาด

3,180,803.43

อัตราตลาด

ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย :
บาท)
ณ วันที่ 23 มีนาคม
2564
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
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1,979,982.86
164,998.57

2563
3,347,644.22
278,970.35

9.

การแบ่ งปันส่ วนทุน
กองทุนได้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยในระหว่างปี 2563 ดังนี้
สํ าหรับงวดบัญชีสิ้นสุ ด
อัตราต่ อหน่ วย (บาท)
15 มีนาคม 2562 - 14 มิถุนายน 2562
รวมการแบ่ งปันส่ วนทุน

0.15

จํานวนเงิน
(บาท)
79,610,218.14
79,610,218.14

10 การเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าหรับเครื่ องมือทางการเงิน
10.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้
ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่
วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินซึ่ งแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่
ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอ
ซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
(ข้อมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
อย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 2) ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ขอ้ มูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคาตลาด)
สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 3) ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด
(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
กองทุนมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564
ระดับ
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
3
สิ นทรัพ ย์ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารทุน
1,646,273,287.25
1,646,273,287.25
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(หน่ วย : บาท)
ระดับ 1
สิ นทรัพ ย์ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
2,240,180,105.00

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
ระดับ
ระดับ 2
3
176,444,739.39
-

-

รวม
176,444,739.39
2,240,180,105.00

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่อง
และถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง
กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อา้ งอิงสําหรับเครื่ องมือเหล่านี้
เครื่ องมือทางการเงินซึ่ งซื้ อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคา
ตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้ อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกําหนดราคาที่เป็ นทางเลือก
ซึ่ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากข้อ มู ล ที่ สั ง เกตได้ จ ะถู ก จัด อยู่ ใ นระดับ ที่ 2 เครื่ องมื อ การเงิ น เหล่ า นี้
ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยูใ่ นกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนั ธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง
10.2 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ ยในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้นราคาตราสารหนี้ จะ
ลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสู งขึ้น ยิง่ ตราสารหนี้มีอายุ
ยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้ น้ นั ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่ วย :
บาท)
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
อัตรา
ไม่ มีอตั รา
ตามอัตรา
ดอกเบีย้ คงที่
ดอกเบีย้
รวม
ตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
51,737,594.18
51,737,594.18
1,646,273,287.
1,646,273,287.
หลักทรัพย์จดทะเบียน
25
25
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(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตร
หลักทรัพย์จด
ทะเบียน

อัตรา
ดอกเบีย้
คงที่

ไม่ มีอตั รา
ดอกเบีย้

รวม

281,203,324.73
-

-

176,444,739.39

281,203,324.73
176,444,739.39

-

-

2,240,180,105.00

2,240,180,105.00

เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่และที่มีส่วนลด ซึ่งมีวนั ที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อ
วันครบกําหนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน) มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ หรื อวันครบกําหนด
เมื่อทวง
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5
เกิน 5 ปี
รวม
ถาม
ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
พันธบัตร

-

176,444,739.39

หน้า 24 / 26

-

-

176,444,739.39

10.3 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินโดยแบ่งตามวันที่ครบกําหนดจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มี
สาระสําคัญ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564
ระยะเวลาครบกําหนด
เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝาก
51,737,594.18
ธนาคาร
หลักทรัพย์
จดทะเบียน
-

ภายใน
1 ปี

1 ปี –
5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่ มีกําหนด

-

-

-

-

-

-

-

1,646,273,287.25

รวม

51,737,594.18
1,646,273,287.25

(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝาก
281,203,324.73
ธนาคาร
พันธบัตร
หลักทรัพย์
จดทะเบียน
-

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
ระยะเวลาครบกําหนด
1 ปี –
เกิน 5
ไม่ มีกาํ หนด
5 ปี
ปี

ภายใน 1 ปี

176,444,739.39

-

-

-

-

-

-

2,240,180,105.00

รวม

281,203,324.73
176,444,739.39
2,240,180,105.00

10.4 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทุนมีความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือ
ทางการเงิ น เนื่ องจากกองทุนมี ลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรั พย์ทางการเงิ นดังกล่าวจะครบกําหนดใน
ระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
10.5 ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลีย่ น
กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรื อหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
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10.6 ความเสี่ ยงด้ านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงิน
ลงทุนดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่ง
สภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบด้านบวกหรื อลบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที่ออกตราสาร ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั ประเภทของธุ รกิจของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมาก
น้อยเพียงใด อันอาจจะทําให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้
10.7 การบริหารความเสี่ ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น
การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน
11 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
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