
 

   

 

 

 

รายงานรอบปีบัญชี 

 

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 

(T-DIV2) 

รหัสกองทุน 4116 

 

 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ถึง วนัท่ี 23  มีนาคม 2564 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
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สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิด 
ธนชาตหุ้นปันผล 2 สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ถึง วนัท่ี 23  มีนาคม 2564 ให้ท่านผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 
 เศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม 2564 ทยอยปรับตวัข้ึน หลงัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 คล่ีคลายลง
หลงัจากท่ีภาครัฐออกมาตรการควบคุมโรคแบบ Partial lockdown ในพิ้นท่ีเส่ียงและจุดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตวัเลขการ
บริโภคภาคเอกชนกลบัมาขยายตวัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัภายหลงัการ
ระบาดเร่ิมคล่ีคลาย กอปรกบัแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐท่ีช่วยให้การใชจ่้ายปรับดีข้ึนทุกหมวด และยงัมีผลจากฐาน
ตํ่าในช่วงของการระบาดคร้ังแรก การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัต่อเน่ืองตามการลงทุนหมวดเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ี
ขยายตวัสอดคลอ้งกบัการส่งออก อยา่งไรก็ตามการลงทุนในหมวดก่อสร้างยงัหดตวัต่อเน่ืองตามภาคอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้างท่ียงัอ่อนแอ มูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคาํขยายตวัร้อยละ 22.1 จากเดือนก่อนจาก 1) การฟ้ืนตวัของ
อุปสงค์ของประเทศคู่คา้ 2) มูลค่าการส่งออกปิโตรเคมีสูงข้ึนตามราคานํ้ ามนัดิบ และ 3) ฐานการส่งออกท่ีตํ่าในช่วง
เดียวกันของปีก่อน  ส่วนตัวเลขการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยงัขยายตัวดีแม้ชะลอตัวลงบ้าง จากวัฎจักร
อิเลก็ทรอนิกส์โลกท่ียงัอยูใ่นช่วงขาข้ึน การนาํเขา้ขยายตวัร้อยละ 15.1 เทียบกบัปีก่อน โดยขยายตวัสูงต่อเน่ืองในเกือบ
ทุกหมวดสาํคญั การใชจ่้ายภาครัฐไม่รวมเงินโอนหดตวัจากปีก่อนจากทั้งรายจ่ายประจาํและรายจ่ายลงทุน โดยเป็นผล
จากฐานสูงเพราะการเร่งเบิกจ่ายภายหลงั พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ตวัเลขนกัท่องเท่ียวต่างประเทศยงัคงหดตวัหนกั
ตามมาตรการจาํกดัการเดินทางระหว่างประเทศ ดา้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปติดลบน้อยลงตามราคา
พลงังานท่ีปรับสูงข้ึนเป็นสาํคญั ดา้นตลาดแรงงานยงัเปราะบาง สะทอ้นจากสัดส่วนผูข้อรับสิทธิว่างงานใหม่ในระบบ
ประกนัสังคมต่อผูป้ระกนัตนทั้งหมดท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง ดุลบญัชีเดินสะพดัขาดดุลเล็กน้อยจากดุลบริการ รายได ้และ
เงินโอน ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าลงกวา่สกลุเงินคู่คา้คู่แข่งส่วนใหญ่ 
 ภาพการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจจากน้ีไป ยงัมองเป็นภาพของ 1) การบริโภคท่ีทยอยฟ้ืนตวัทัว่โลก หลงัจากท่ีหลาย
ประเทศเร่ิมแจกจ่ายวคัซีนตา้น COVID-19 ให้ประชาชนอย่างต่อเน่ืองจนเกิดภาวะภูมิคุม้กนัหมู่ 2) เม็ดเงินกระตุน้
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภาครัฐในหลายประเทศ 3) อตัราดอกเบ้ียท่ียงัไม่สูงเกินไปจนส่งผลใหก้ารฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
สะดุดลง 
 สาํหรับกองทุนเปิดธนชาตหุน้ปันผล 2 ในรอบปีท่ีผา่นมา กองทุนยงัรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนโดย
คงสัดส่วนการลงทุนเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม ทั้งน้ีผูจ้ดัการ
กองทุนเนน้ลงทุนในหุ้นท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานดีและมีแนวโนม้ในการเติบโตในระยะกลางถึงยาว โดยกลุ่มธุรกิจท่ีมีนํ้ าหนกั
การลงทุนมาก 3 ลาํดบัแรก คือ กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคารพาณิชย ์และกลุ่มปิโตรเคมี  
 ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุก
ท่าน 

 ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตังแต่ 
จัดตัง

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

23 ธ.ค. 63  
ถงึ 23 มี.ค. 64

23 ก.ย. 63  
ถงึ 23 มี.ค. 64

23 มี.ค. 63  
ถงึ 23 มี.ค. 64

23 มี.ค. 61  
ถงึ 23 มี.ค. 64

-  
ถงึ 23 มี.ค. 64

-  
ถงึ 23 มี.ค. 64

24 มี.ค. 60  
ถงึ 23 มี.ค. 64

T-DIV2 10.35 22.92 35.87 -4.50 - - 0.16

Benchmark 14.33 39.26 73.62 -1.89 - - 2.20

Information Ratio2 -0.64 -2.40 -4.51 -0.36 - - -0.30

ความผันผวนของ
ผลการดําเนนิงาน

14.67 19.11 19.42 17.79 - - 15.87

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก   ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) 
 

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.63 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 
 

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

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม  เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 
ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ถึง วนัท่ี 23  มีนาคม 2564 

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 35,515.73 1.599% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) 2,959.64 0.133% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 473.54 0.021% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 326.57 0.015% 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 39,275.48 1.768% 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
- ค่าใชจ่้ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์
- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 

 

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ถึง วนัท่ี 23  มีนาคม 2564 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 
รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

 
ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
1 นายอาํพล          โฆษิตาภรณ์ 27 กมุภาพนัธ์ 2556 
2 นายอนุชา          จิตสมเกษม 27 กมุภาพนัธ์ 2556 
3 นายสมประสงค ์ แซ่จิว 2 พฤษภาคม 2560 
4 นายศตนนท ์      ทนั 18 เมษายน 2560 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ีเวบ็ไซตข์องบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
 

 
 

ลาํดบั 

 
 

ช่ือบริษทันายหนา้ 

 
ค่านายหนา้ 
(พนับาท) 

อตัราส่วนค่า
นายหนา้แต่ละราย
ต่อค่านายหนา้

ทั้งหมด 
1. บริษทัหลกัทรัพย ์ ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 3,413.95 52.48% 
2. บริษทัหลกัทรัพย ์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 505.66 7.77% 
3. บริษทัหลกัทรัพย ์ เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 457.01 7.03% 
4. บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 396.68 6.10% 
5. บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 303.36 4.66% 
6. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 281.97 4.33% 
7. บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 249.26 3.83% 
8. บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้ จาํกดั 247.08 3.80% 
9. บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 219.98 3.38% 
10. บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 160.43 2.47% 
11. ส่วนท่ีเหลือ 269.47 4.15% 

รวมค่านายหนา้ 6,504.85 100.00% 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 
 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน 
Bank of America  
The Bank of Nova Sctia  
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนท์
แบงก ์

 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  
ธนาคารซิต้ีแบงก ์  
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  

 
 ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

ตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์  
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  
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รายงานสรุปเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 23  มีนาคม 2564 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

51,754,864.86 3.00% 

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

- - 

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

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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TRIS FITCH S&P Moody' s

1,646,273.29 100.00 1,646,273.29

1,646,273.29 100.00 1,646,273.29
322,595.40 19.60 322,595.40
107,421.30 6.53 107,421.30

97,662.50 5.93 97,662.50

86,823.00 5.27 86,823.00

21,691.35 1.32 21,691.35

8,997.25 0.55 8,997.25

102,753.20 6.24 102,753.20
102,753.20 6.24 102,753.20

195,431.15 11.87 195,431.15
111,328.00 6.76 111,328.00

84,103.15 5.11 84,103.15

177,088.34 10.76 177,088.34
105,148.00 6.39 105,148.00

46,837.56 2.85 46,837.56

25,102.78 1.52 25,102.78

77,713.15 4.72 77,713.15

68,992.15 4.19 68,992.15

8,721.00 0.53 8,721.00

463,664.37 28.16 463,664.37
245,086.28 14.89 245,086.28

125,983.70 7.65 125,983.70

34,928.72 2.12 34,928.72

34,768.00 2.11 34,768.00

12,525.63 0.76 12,525.63
10,372.05 0.63 10,372.05

26,486.20 1.61 26,486.20
26,486.20 1.61 26,486.20

76,772.78 4.66 76,772.78
68,410.20 4.16 68,410.20

8,362.58 0.51 8,362.58

22,585.49 1.37 22,585.49
22,585.49 1.37 22,585.49

125,748.17 7.64 125,748.17
64,046.78 3.89 64,046.78

24,554.69 1.49 24,554.69

22,845.90 1.39 22,845.90
14,300.81 0.87 14,300.81

55,435.05 3.37 55,435.05
29,315.55 1.78 29,315.55

26,119.50 1.59 26,119.50
51,754.86
51,754.86

F1+(tha)* BBB+* Baa1* 50,669.14
AAA* 1,085.72

27,927.01
32,765.49
(4,838.48)

รวมทั้งส้ิน 1,646,273.29 100.00 1,725,955.16

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
เงินลงทนุ

มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบ้ีย 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ
กําหนด

จาํนวนหน่วย 
(พนัหน่วย)/
มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

หุ้นสามัญ 95.37

ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 95.37
ธนาคาร 18.69

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 743.40 6.22

BBL ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 781.30 5.66

SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) 789.30 5.03

TISCO บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 224.20 1.26

TCAP บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 248.20 0.52

วัสดุก่อสร้าง 5.95
SCC บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 266.20 5.95

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 11.32
PTTGC บริษทั พีทีที โกลบอล เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 1,739.50 6.45

IVL บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 1,879.40 4.87

พาณชิย์ 10.25
CPALL บริษทั ซี.พี. ออลล์ จาํกดั (มหาชน) 1,552.00 6.09

HMPRO บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 3,164.70 2.71

CRC บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน) 673.90 1.45

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 4.51

INTUCH บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 1,221.10 4.00

ADVANC บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 51.30 0.51

พลังงานและสาธารณปูโภค 26.88
PTT บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 6,089.10 14.22

PTTEP บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 1,114.90 7.30

OR บริษทั ปตท. นํ้ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 1,083.06 2.02

RATCH บริษทั ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 678.40 2.01

TOP บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) 204.50 0.73
TTW บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 886.50 0.60

เงินทนุและหลักทรัพย์ 1.53
SAWAD บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน) 317.20 1.53

อาหารและเคร่ืองด่ืม 4.44
M บริษทั เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,210.80 3.96

CPF บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) 285.90 0.48

บรรจุภัณฑ์ 1.31
SCGP บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จาํกดั (มหาชน) 475.48 1.31

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 7.28
LH บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 7,447.30 3.71

AWC บริษทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จาํกดั (มหาชน) 4,767.90 1.42

SPALI บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 1,062.60 1.32
AP บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) 1,754.70 0.83

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 3.21
HANA บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 537.90 1.70

KCE บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 474.90 1.51
เงินฝากธนาคาร 3.00
ประเภทออมทรัพย์ 3.00

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 50,652.25 2.94
UOBT - S/A ธนาคาร ยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 1,085.35 0.06

สินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอ่ืน 1.63
สินทรัพย์อ่ืน 1.90
หนี้สินอ่ืน (0.27)

100.00

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 
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อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง (ประเทศไทย) ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน (Investment 

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

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

ระดบัเก็งกาํไร (Speculative 
Grade Bonds) 

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

หน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

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

Descr iption Standard and Poor’s Moody’s FITCH Ratings 

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

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

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

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

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

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

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

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

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

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

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- B 

C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

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

CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

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

  Default in payment of obligations - D 



 

หนา้ 11 / 26 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 23  มีนาคม 2564 

เสนอ  ผูถื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดธนชาตหุน้ปันผล 2 
ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนชาตหุน้ปันผล 2 (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2  ณ วนัท่ี 23 
มีนาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ี
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรค  ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกองทุน (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบั
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูล
อ่ืน 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูล
อ่ืนนั้นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้
หรือไม่ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกองทุนตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้บ้ริหารทราบเพื่อใหมี้การ
ดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนว
ปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
ในการจดัทาํงบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
สําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่
สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอ
ไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน  

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
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- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัใน
ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
บริษทั สาํนกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จาํกดั 

 
 
 (นางสาวจินตนา มหาวนิช)    
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4687 

 
กรุงเทพมหานคร : วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
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(หน่วย :  บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงดว้ยมลูคา่ยุติธรรม 4 1,646,273,287.25    2,416,624,844.39    
เงินฝากธนาคาร 6 51,737,594.18          281,203,324.73        
ลูกหน้ี

จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 14,203,753.78          42,850,157.03          
จากการขายเงินลงทุน 18,579,005.94          16,092,108.49          

สินทรัพย์อ่ืน -                              43,866.05                  
รวมสินทรัพย์ 1,730,793,641.15    2,756,814,300.69    

หนี้สิน
เจา้หน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน 2,552,388.81            -                              
จากการรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุน -                              4,696,215.15            

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 8 2,213,971.81            3,733,389.24            
หน้ีสินอ่ืน 72,122.53                  168,346.72                

รวมหนี้สิน 4,838,483.15            8,597,951.11            
สินทรัพย์สุทธิ 1,725,955,158.00    2,748,216,349.58    
สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหนว่ยลงทุน 1,977,675,732.84    4,278,524,733.13    
กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 4 653,327,673.19        150,984,150.07        
กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน (905,048,248.03)      (1,681,292,533.62)   

สินทรัพย์สุทธิ 1,725,955,158.00    2,748,216,349.58    

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 8.7271                        6.4232                        
จาํนวนหน่วยลงทนุทีจ่าํหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันส้ินปี (หน่วย) 197,767,573.2839   427,852,473.3131   

กองทนุเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่23 มีนาคม 2564
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(หน่วย :  บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

รายได้จากการลงทนุ 4
รายไดเ้งินปันผล 8 99,478,235.70          205,744,006.00        
รายไดด้อกเบ้ีย 577,641.04                4,229,178.32            

รวมรายได้ 100,055,876.74 209,973,184.32
ค่าใช้จ่าย 4

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 7,8 35,515,733.43          76,942,733.22          
คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 473,543.07                1,025,902.96            
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 7,8 2,959,644.47            6,411,894.54            
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 40,300.00                  40,300.00                  
คา่ใชจ้า่ยในการขายและรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุน 14,615.00                  20,355.00                  
คา่ใชจ้า่ยอ่ืน 271,875.30                479,282.31                

รวมค่าใช้จ่าย 39,275,711.27 84,920,468.03
รายได้(ขาดทนุ)สุทธิ 60,780,165.47 125,052,716.29
รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทนุ 4

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิข้ึนจากเงินลงทุน (665,414,636.36)      (156,122,988.95)      
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กดิข้ึนจากเงินลงทุน 1,380,893,529.07    (1,408,603,644.25)   

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทนุทีเ่กิดขึ้นและทีย่ ังไม่เกิดขึ้น 715,478,892.71 (1,564,726,633.20)

การเพ ิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 776,259,058.18        (1,439,673,916.91)   
หัก ภาษีเงินได้ 4 (14,772.59)                (33,920.87)                
การเพ ิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานหลังหักภาษเีงินได้ 776,244,285.59        (1,439,707,837.78)   

กองทนุเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่23 มีนาคม 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 23  มีนาคม 2564 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไม่มีกาํหนดอายุ
โครงการ กองทุนได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
(“ก.ล.ต.”) ให้จัดตั้ งเป็นกองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการจัดการเม่ือวนัท่ี 24 
มีนาคม 2560 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 2,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 200,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่า
หน่วยลงทุนละ 10 บาท) ต่อมาไดมี้การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนในระหว่างปี 2562 จาํนวน 
8,000 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 10,000 ลา้นบาท ดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนจาํนวน 3,000 ลา้นบาท  
- เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนจาํนวน 5,000 ลา้นบาท 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จาํนวนเงินทุนของโครงการไดไ้ม่เกิน 300 ลา้นบาท จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต 
จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) 
เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 บริษทัจดัการไดมี้การเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็น บริษทั พรูเด็นเชียล 
คอร์ปอเรชั่น โฮลด้ิงส์ ลิมิเต็ด จาํกัด (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) 
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 เป็นกองทุนเปิดตราสารแห่งทุน ท่ีเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนท่ีเป็น
หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ซ่ึงมีประวติั
การจ่ายปันผลดี สมํ่าเสมอ และมีแนวโนม้จ่ายเงินปันผลดีในอนาคต โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 คร้ัง 

2. เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิ  
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัทาํข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ได้
กาํหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน  

3. การนําแนวปฏบัิติทางบัญชีใหม่มาถือปฏิบัต ิ
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทุนไดน้าํแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าใชป้ฏิบติัเป็น
คร้ังแรก โดยกองทุนไม่ไดป้รับปรุงยอ้นหลงังบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี
ก่อน ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสามารถกระทาํไดต้ามขอ้กาํหนดของแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าว อยา่งไรก็
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ตามการนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
กองทุนโดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 

3.1 การบัญชีเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีกาํหนดให้กองทุนวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงไม่
แตกต่างจากนโยบายการบญัชีเดิม และกาํหนดใหว้ดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดย
รับรู้ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกองทุนรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสญัญาตาม
เกณฑค์งคา้ง 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของ
กองทุน 

3.2 การวดัมูลค่ายตุิธรรม 
แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้าํหนดวตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสําหรับ
รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือการโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึนระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ 
วนัท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมภายใตส้ภาพปัจจุบนัของตลาด เดิมมูลค่ายติุธรรมหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อ
และผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือโอนหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจใน
การแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้าํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรม กองทุนจึง
เปิดเผยเพิ่มเติมดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 10 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
4.1 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนาํแนวทางปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติั 
สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 
การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
หรือขาดทุนและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้เงินฝากธนาคารท่ีวดั
มูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจาก
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีในงบ
แสดงฐานะการเงินจะใช้อตัราผลตอบแทนท่ีสถาบนัการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไม่มี
อตัราผลตอบแทนดงักล่าว บริษทัจดัการจะประมาณราคายติุธรรมโดยใช ้หลกัเกณฑต์ามท่ีสมาคมบริษทั
จดัการลงทุนประกาศกาํหนด 
หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ซ่ึงกองทุน
รับรู้ดอกเบ้ียจ่ายโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนดัชาํระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยนาํไปลดรายได้
ดอกเบ้ียทนัทีเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียและเม่ือจาํนวนดอกเบ้ียท่ีจะ
ไม่ไดรั้บสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุน
ซ้ือมาพร้อมกบัเงินลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวโดยนาํไปเพิ่มตน้ทุนของเงินลงทุนท่ี
ซ้ือมา 

4.2 การวดัค่าเงนิลงทุน 
หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนในประเทศไทยแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนและวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุน 
หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ีในประเทศไทยแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนและวดัมูลค่าใน
ภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยใช้ราคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุน 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

4.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกกาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในกาํไรขาดทุน 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัตั้งแต่วนัท่ีมีสิทธิจะไดรั้บ 
ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
บญัชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหน้ีตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดั
จาํหน่ายน้ีแสดงเป็นรายการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับ 

4.4 ภาษีเงนิได้ 
กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกั
รายจ่าย 

4.5 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีกาํหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้ง
ใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
จาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจาก
จาํนวนท่ีประมาณไว ้

4.6 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเพื่อทาํให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจาก
กิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่วา่ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 
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4.7 การแบ่งปันส่วนทุน 
กองทุนจะบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 

5. ข้อมูลเก่ียวกับการซื้อขายเงนิลงทุน 
กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปี สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 23 มีนาคม 
 2564  2563 
          ซ้ือเงินลงทุน 1,417,098,221.22  2,471,133,750.35 
          ขายเงินลงทุน 2,903,407,828.05  4,017,612,111.44 
 
6. เงินฝากธนาคาร  
  ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2563 
  อัตรา

ดอกเบีย้ร้อย
ละ (ต่อปี) 

 จํานวนเงิน 
(บาท) 

 อัตรา
ดอกเบีย้ร้อย
ละ (ต่อปี) 

 จํานวนเงิน 
(บาท) 

ออมทรัพย์ 
 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 
0.10  50,652,248.40  0.15  280,120,699.58 

 ธนาคารยโูอบี จาํกดั 
(มหาชน) 

0.15  1,085,345.78  0.40  1,082,625.15 

 รวม   51,737,594.18    281,203,324.73 
7. ค่าใช้จ่าย 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุใน
หนงัสือช้ีชวนท่ีกองทุนถูกเรียกเกบ็มีอตัราดงัน้ี 
ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์น
ทั้งหมดของกองทุนหกัดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีคาํนวณ ทั้งน้ีโดยยงัไม่ไดห้กัรายการ
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ต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงั
ไม่ไดมี้การคาํนวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึงวนัท่ีคาํนวณ 

8. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนหรือถูก
ควบคุมโดยกองทุนไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 
กองทุนมีความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
บริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ความสัมพนัธ์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั เป็นบริษทัจดัการกองทุน 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุน 
* บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

(ความสมัพนัธ์เดิม) 
* บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) มีบริษทัใหญ่ร่วมกนักบับริษทัจดัการกองทุน 

(ความสมัพนัธ์เดิม) 
* ธนาคารออมสิน เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุน 

(ความสมัพนัธ์เดิม) 
* วัน ท่ี  27 ธันวาคม  2562 บริษัทจัดการได้มีการเป ล่ียนแปลงผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  และได้ส้ินสุด
ความสัมพนัธ์การเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพยธ์น
ชาต จาํกดั (มหาชน) และธนาคารออมสิน ดงันั้นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักิจการดงักล่าวจึงรับรู้จนถึง
วนัท่ีส้ินสุดความสมัพนัธ์ 

8. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือ
กรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุน รายการท่ีสาํคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 

9.1 รายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 23 มีนาคม นโยบายการกําหนดราคา 
 2564  2563  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั    
     ค่าธรรมเนียมการจดัการ 35,515,733.43  76,942,733.22 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ี

ชวน 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,959,644.47  6,411,894.54 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ี

ชวน 
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ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) -ในฐานะผูค้า้
หลกัทรัพย ์
          ขายเงินลงทุน                            -  19,992,178.40 ราคาตลาด 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) - ในฐานะผูค้า้
หลกัทรัพย ์

   

          ซ้ือเงินลงทุน -  343,589,671.43 ราคาตลาด 
          ขายเงินลงทุน 14,996,630.85  - ราคาตลาด 
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) - ในฐานะผูอ้อก
หลกัทรัพย ์

   

          ซ้ือเงินลงทุน                             -  38,381,625.52 ราคาตลาด 
          ขายเงินลงทุน  -  150,533,887.17 ราคาตลาด 
          เงินปันผลรับ -  11,041,560.00 ราคาตลาด 
ธนาคารออมสิน - ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์    
          ซ้ือเงินลงทุน -  384,280,391.55 ราคาตลาด 
          ขายเงินลงทุน  -  109,972,571.30 ราคาตลาด 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) - ในฐานะ
ผูค้า้หลกัทรัพย ์

   

          ค่านายหนา้ -  3,180,803.43 อตัราตลาด 
 
9.2  ยอดคงเหลือระหวา่งกนั มีดงัน้ี                                                                          

   (หน่วย : 
บาท) 

 ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 
 2564  2563 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั   
    ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,979,982.86  3,347,644.22 
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 164,998.57  278,970.35 
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9. การแบ่งปันส่วนทุน 
กองทุนไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยในระหวา่งปี 2563 ดงัน้ี 

สําหรับงวดบัญชีส้ินสุด อัตราต่อหน่วย (บาท) จํานวนเงิน 
(บาท) 

15 มีนาคม 2562 - 14 มิถุนายน 2562 0.15 79,610,218.14 
รวมการแบ่งปันส่วนทุน 79,610,218.14 

 
10 การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
10.1   การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้
ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ี
วดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ี
ไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอ
ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชข้อ้มูลท่ี
สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสงัเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) 
สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด 
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้  

กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 
         (หน่วย : บาท) 
   ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 

   ระดบั 1   ระดบั 2   
ระดบั 
3 

  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 ตราสารทุน  1,646,273,287.25  -  -  1,646,273,287.25 
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         (หน่วย : บาท) 
   ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2563 

   ระดบั 1   ระดบั 2   
ระดบั 
3 

  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 ตราสารหน้ี  -  176,444,739.39  -  176,444,739.39 
 ตราสารทุน  2,240,180,105.00  -  -  2,240,180,105.00 

 
เงินลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
และถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่อง 
กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิงสาํหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 
เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคา
ตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาท่ีเป็นทางเลือก
ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลท่ีสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับท่ี  2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ี
ประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธ์ในตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง 

10.2   ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดมีการเปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพิ่มสูงข้ึนราคาตราสารหน้ีจะ
ลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ยิง่ตราสารหน้ีมีอายุ
ยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากข้ึนเท่านั้น
กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

          (หน่วย : 
บาท) 

 ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลง
ตามอัตรา
ตลาด 

  
อัตรา

ดอกเบีย้คงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 51,737,594.18  -  -  51,737,594.18 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
- 

 -  1,646,273,287.
25 

 1,646,273,287.
25 
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          (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2563 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

  
อัตรา
ดอกเบีย้
คงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 281,203,324.73  -  -  281,203,324.73 
พนัธบตัร -  -  176,444,739.39  176,444,739.39 
หลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน -  -  2,240,180,105.00  2,240,180,105.00 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและท่ีมีส่วนลด ซ่ึงมีวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือ 
วนัครบกาํหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อนนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
         (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2563 
 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบกําหนด 
 เม่ือทวง

ถาม 
 ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 

ปี 
 เกิน 5 ปี  รวม 

 
สินทรัพยท์างการเงิน 

        

พนัธบตัร -  176,444,739.39  -  -  176,444,739.39 
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10.3    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบกาํหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมี
สาระสาํคญั ดงัน้ี 

           (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 
 ระยะเวลาครบกําหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 

1 ปี 
 1 ปี – 
5 ปี 

 เกิน 5 ปี  ไม่มีกําหนด  รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน           
เงินฝาก
ธนาคาร 51,737,594.18  -  -  -  -  51,737,594.18 

หลกัทรัพย ์
   จดทะเบียน -  -  -  -  1,646,273,287.25  1,646,273,287.25 

 
           (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2563 
 ระยะเวลาครบกําหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 

5 ปี 
 เกิน 5 

ปี 
 ไม่มีกําหนด  รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน           
เงินฝาก
ธนาคาร 

281,203,324.73 
 -  -  -  -  

281,203,324.73 

พนัธบตัร -  176,444,739.39  -  -  -  176,444,739.39 
หลกัทรัพย ์
จดทะเบียน -  -  -  -  2,240,180,105.00  2,240,180,105.00 
 
10.4   ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดใน
ระยะเวลาอนัสั้น กองทุนจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเกบ็หน้ี 

10.5   ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 
กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน 
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10.6   ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงิน
ลงทุนดงักล่าวข้ึนอยูก่บัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึง
สภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้นบวกหรือลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัประเภทของธุรกิจของบริษทัผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมาก
นอ้ยเพียงใด อนัอาจจะทาํใหร้าคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ้

10.7 การบริหารความเส่ียง 
กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยการกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น 
การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

11 การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
 


