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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ธนชาต  จํากัด  (บลจ .ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดําเนินงานของกองทุนเปิด 
ธนชาตตลาดเงิน สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ให้ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบ
ดงัน้ี 

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

ในส่วนแนวโนม้เศรษฐกิจปี 2565 คาดว่าจะขยายตวัไดป้ระมาณร้อยละ 3.2 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจาก 1) การฟ้ืนตวัของอุป
สงคใ์นประเทศ จากการใชจ่้ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนท่ีจะทยอยปรับตวัดีข้ึนตามการลดลงในความรุนแรงของผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่และปรับพฤติกรรมการใชจ่้ายเขา้สู่ภาวะปกติมากข้ึน 
2) การฟ้ืนตวัของภาคท่องเท่ียวระหว่างประเทศภายใตน้โยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ 3) การขยายตวัต่อเน่ืองของการส่งออก
สินคา้ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ และ 4) การขบัเคล่ือนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งน้ี การฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจและการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลกและอาหารสดจะส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปมีแนวโน้มปรับตวั
สูงข้ึนในปี 2565 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน และมาตรการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ (sanction) กบัรัสเซีย ท่ี
เกิดข้ึนเป็นปัจจยัเส่ียงและสร้างความไม่แน่นอนให้กบัเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยส่งผลให้ราคาสินคา้โภคภณัฑ์ปรับตวั
สูงข้ึนอยา่งมาก ซ่ึงจะสร้างแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อให้เพ่ิมสูงข้ึนจากเดิม และอาจส่งผลต่อการปรับนโยบายการเงินให้เขม้งวดมากข้ึน
ในหลายประเทศรวมทั้งไทย

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

แนวโนม้ตลาดตราสารหน้ีไทยในปี 2565 คาดว่าจะมีความผนัผวนมากข้ึน อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลระยะกลางและ
ระยะยาวของไทยน่าจะแกวง่ตวัสูงข้ึนตามทิศทางการเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ ท่ีจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนสะทอ้น
ความกงัวลของนกัลงทุนกบัแนวนโยบายการเงินของเฟดท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน ทั้งการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียของเฟดเพ่ือสกดักั้นเงิน
เฟ้อท่ีพุ่งสูงข้ึน และลดการอดัฉีดสภาพคล่องทางการเงินเขา้ระบบในปี 2565 นอกจากน้ี ปริมาณพนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีจะออกใหม่
ในระยะถดัไป ตามมาตรการเยยีวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ กเ็ป็นอีกปัจจยัท่ีจะกดดนัตลาดใหมี้ความผนัผวนข้ึนในปี 2565 

สาํหรับกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน ในรอบระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา กองทุนยงัคงเนน้การลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐ ไดแ้ก่ 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย และตัว๋เงินคลงั ท่ีมีอายไุม่เกิน 4 เดือนตามนโยบายการลงทุนของกองทุน โดย ณ ส้ินเดือนมีนาคม 
2565 อายเุฉล่ียของตราสารท่ีกองทุนลงทุนอยูท่ี่ 0.12 ปี 

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก ตวัช้ีวดั คือ ดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Total 
Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) 

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.97 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

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

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง    ตั้งแต่    

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

30 ธ.ค. 64 

ถึง 31 มี.ค. 65

30 ก.ย. 64 

ถึง 31 มี.ค. 65

31 มี.ค. 64 

ถึง 31 มี.ค. 65

31 มี.ค. 62 

ถึง 31 มี.ค. 65

31 มี.ค. 60 

ถึง 31 มี.ค. 65

31 มี.ค. 55 

ถึง 31 มี.ค. 65

13 มี.ค. 51 

ถึง 31 มี.ค. 65

T-MONEY 0.06 0.14 0.23 0.51 0.69 1.20 1.38

Benchmark 0.10 0.24 0.41 0.88 1.09 1.10 1.11

Information Ratio2 -1.25 -3.26 -1.64 -0.29 -0.41 0.14 0.46

ความผันผวนของ

ผลการดําเนินงาน

0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09
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- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว
- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์
- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
1 นายวิศิษฐ ์ ช่ืนรัตนกลุ 31 พฤษภาคม 2554 
2 นางสาววภิาสิริ  เกษมศุข 31 มีนาคม 2551 
3 นางรัชนิภา  พรรคพานิช 31 มีนาคม 2551 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ีเวบ็ไซตข์องบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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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
ธนาคารซิต้ีแบงก์
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 31 มีนาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 5,099,186.43 99.74% 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

13,855.20 0.27% 

(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

4,699,320.30 92.16 4,699,320.30
4,699,320.30 92.16 4,699,320.30

05/05/2565 499,776.54 9.80 499,776.54
07/04/2565 490,961.66 9.63 490,961.66
28/04/2565 479,829.63 9.41 479,829.63
02/06/2565 479,617.09 9.41 479,617.09
26/05/2565 420,683.05 8.25 420,683.05
21/04/2565 399,912.35 7.84 399,912.35
19/05/2565 374,763.44 7.35 374,763.44
23/06/2565 334,661.35 6.56 334,661.35
18/04/2565 324,928.12 6.37 324,928.12
16/06/2565 269,726.44 5.29 269,726.44
30/06/2565 269,670.85 5.29 269,670.85
12/05/2565 199,910.18 3.92 199,910.18
09/06/2565 119,893.48 2.35 119,893.48
12/05/2565 29,986.53 0.59 29,986.53
07/04/2565 4,999.61 0.10 4,999.61

399,866.13 7.84 399,866.13
399,866.13 7.84 399,866.13

27/04/2565 399,866.13 7.84 399,866.13
13,855.20
13,506.58

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 12,948.45
AAA* 558.14

348.61
A* 346.61
AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

(765.21)
(765.21)

รวมท้ังส้ิน 5,099,186.43 100.00 5,112,276.41

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงนิ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565
ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้ 
(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย 
(พันหน่วย)/
มูลค่าหน้าตั๋ว

(พันบาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ
เงินลงทุน

มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ
มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 91.92
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 91.92

CB22505A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 500,000.00 9.76
CB22407B พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 491,000.00 9.60
CB22428A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 480,000.00 9.39
CB22602B พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 480,000.00 9.38
CB22526A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 421,000.00 8.23
CB22421A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 400,000.00 7.82
CB22519A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 375,000.00 7.33
CB22623A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 335,000.00 6.55
CB22418A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 325,000.00 6.36
CB22616A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 270,000.00 5.28
CB22630A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 270,000.00 5.27
CB22512B พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 200,000.00 3.91
CB22609A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 120,000.00 2.35
CB22512A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 30,000.00 0.59
CB22407A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 5,000.00 0.10

ตั๋วเงินคลัง 7.82
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 7.82

TB22427B ตัว๋เงินคลงั 400,000.00 7.82
เงินฝากธนาคาร 0.27
ประเภทออมทรัพย์ 0.26

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 12,927.56 0.25
UOBT - S/A ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 557.93 0.01

ประเภทกระแสรายวัน 0.01
TISCOB - C/A ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 346.52 0.01
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.00

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน (0.01)
หนีสิ้นอ่ืน (0.01)

100.00
หมายเหตุ    * 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) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเก็งกาํไร (Speculative Grade 
Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมีความเส่ียงต่อการผิดนดัชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทติง้ ไดใ้ชสั้ญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ตอ่ทา้ยอนัดบัเครดิตขา้งตน้ เพือ่ใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกว่า
เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทติ้ง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ตอ่ทา้ยเพื่อแสดงถึงการใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดั
ภายในประเทศไทย 

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 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3 5,099,186,428.43       7,034,691,217.74       

เงินฝากธนาคาร 5 13,834,006.12            5,921,976.30              

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 21,190.41                   31,614.68                   

จากการขายเงินลงทุน - 79,977,452.80 
รวมสินทรัพย์ 5,113,041,624.96       7,120,622,261.52       

หนีสิ้น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 746,315.15                 941,396.72                 

หน้ีสินอ่ืน 18,897.79                   21,762.53                   
รวมหนีสิ้น 765,212.94                 963,159.25                 

สินทรัพย์สุทธิ 5,112,276,412.02       7,119,659,102.27       

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 4,216,133,635.42       5,884,999,996.46       

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 465,944,645.63          817,600,440.35          

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 430,198,130.97          417,058,665.46          
สินทรัพย์สุทธิ 5,112,276,412.02       7,119,659,102.27       

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 12.1255 12.0979 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 421,613,363.5424      588,499,999.6457      

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงนิ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) (บาท) (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

พันธบัตร และ ตราสารหนี ้รัฐบาล รัฐวสิาหกิจที่ได้รับการค า้ประกันโดยกระทรวงการคลัง

ตั๋วเงนิคลัง

TB22427B ครบก าหนด 27/04/2565 400,000,000.00    399,866,127.01       7.84              

รวมตั๋วเงนิคลัง 399,866,127.01       7.84              

พันธบัตร หรือ ตราสารหนี ้รัฐวสิาหกิจ กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

CB22407A ครบก าหนด 07/04/2565 5,000,000.00 4,999,605.51            0.10              

CB22407B ครบก าหนด 07/04/2565 491,000,000.00 490,961,662.38       9.63              

CB22418A ครบก าหนด 18/04/2565 325,000,000.00 324,928,115.22       6.37              

CB22421A ครบก าหนด 21/04/2565 400,000,000.00 399,912,347.98       7.84              

CB22428A ครบก าหนด 28/04/2565 480,000,000.00 479,829,627.62       9.41              

CB22505A ครบก าหนด 05/05/2565 500,000,000.00 499,776,538.27       9.80              

CB22512A ครบก าหนด 12/05/2565 30,000,000.00 29,986,526.60          0.59              

CB22512B ครบก าหนด 12/05/2565 200,000,000.00 199,910,177.34       3.92              

CB22519A ครบก าหนด 19/05/2565 375,000,000.00 374,763,437.00       7.35              

CB22526A ครบก าหนด 26/05/2565 421,000,000.00 420,683,047.02       8.25              

CB22602B ครบก าหนด 02/06/2565 480,000,000.00 479,617,094.74       9.41              

CB22609A ครบก าหนด 09/06/2565 120,000,000.00 119,893,475.47       2.35              

CB22616A ครบก าหนด 16/06/2565 270,000,000.00 269,726,442.26       5.29              

CB22623A ครบก าหนด 23/06/2565 335,000,000.00 334,661,350.22       6.56              

CB22630A ครบก าหนด 30/06/2565 270,000,000.00 269,670,853.79       5.29              

รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 4,699,320,301.42    92.16            
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 5,099,337,706.31 บาท) 5,099,186,428.43    100.00          

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงนิ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) (บาท) (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

พันธบัตร และ ตราสารหนี ้รัฐบาล รัฐวสิาหกิจที่ได้รับการค า้ประกันโดยกระทรวงการคลัง

ตั๋วเงนิคลัง

TB21414A ครบก าหนด 14/04/2564 554,000,000.00     553,952,648.43       7.88              

TB21428B ครบก าหนด 28/04/2564 160,000,000.00     159,971,007.99       2.27              

TB21512A ครบก าหนด 12/05/2564 200,000,000.00     199,929,666.72       2.84              

TB21527A ครบก าหนด 27/05/2564 340,000,000.00     339,833,730.70       4.83              

รวมตั๋วเงนิคลัง 1,253,687,053.84    17.82            

พันธบัตร หรือ ตราสารหนี ้รัฐวสิาหกิจ กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

CB21401B ครบก าหนด 01/04/2564 60,000,000.00 60,000,000.00          0.85              

CB21408A ครบก าหนด 08/04/2564 1,303,000,000.00 1,302,943,152.41    18.52            

CB21408B ครบก าหนด 08/04/2564 702,000,000.00 701,967,690.25       9.98              

CB21416A ครบก าหนด 16/04/2564 500,000,000.00 499,954,798.61       7.11              

CB21422A ครบก าหนด 22/04/2564 463,000,000.00 462,933,413.69       6.58              

CB21422B ครบก าหนด 22/04/2564 260,000,000.00 259,968,590.10       3.70              

CB21422C ครบก าหนด 22/04/2564 110,000,000.00 109,980,496.74       1.56              

CB21429A ครบก าหนด 29/04/2564 966,000,000.00 965,818,479.05       13.73            

CB21506A ครบก าหนด 06/05/2564 55,000,000.00 54,986,818.23          0.78              

CB21506B ครบก าหนด 06/05/2564 10,000,000.00 9,997,699.16            0.14              

CB21513A ครบก าหนด 13/05/2564 50,000,000.00 49,985,620.57          0.71              

CB21513B ครบก าหนด 13/05/2564 433,000,000.00 432,875,474.18       6.16              

CB21520B ครบก าหนด 20/05/2564 150,000,000.00 149,949,674.42       2.13              

CB21527A ครบก าหนด 27/05/2564 30,000,000.00 29,987,117.86          0.43              

CB21604A ครบก าหนด 04/06/2564 10,000,000.00 9,995,618.36            0.14              

CB21610A ครบก าหนด 10/06/2564 375,000,000.00 374,820,291.64       5.33              

CB21617A ครบก าหนด 17/06/2564 305,000,000.00 304,839,228.63       4.33              

รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 5,781,004,163.90    82.18            
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 7,034,317,280.01 บาท) 7,034,691,217.74    100.00          

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงนิ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดด้อกเบ้ีย 3 23,357,971.82            28,567,200.98            
รวมรายได้ 23,357,971.82 28,567,200.98

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,7 3,162,417.61 10,142,011.01

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 6 948,725.34 1,266,290.43

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,7 4,743,626.36 4,537,084.52

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 80,300.00 70,300.00

ค่าใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 67,720.00 131,730.00

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 609,524.45 955,907.74
รวมค่าใช้จ่าย 9,612,313.76 17,103,323.70

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ 13,745,658.06 11,463,877.28

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (71,475.20) 579,115.80

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (525,215.61) (447,640.29)
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และที่ยงัไม่เกิดขึน้ (596,690.81) 131,475.51

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 13,148,967.25            11,595,352.79            

หกั ภาษีเงินได้ 3 (9,501.74) (30,765.05)
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษเีงนิได้ 13,139,465.51 11,564,587.74

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงนิ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การด าเนินงาน 13,139,465.51 11,564,587.74

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 7,417,190,391.52 29,251,227,452.72

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (9,437,712,547.28) (27,187,725,389.12)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (2,007,382,690.25) 2,075,066,651.34

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 7,119,659,102.27 5,044,592,450.93 
สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี 5,112,276,412.02 7,119,659,102.27

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 588,499,999.6457 417,744,374.0976 
บวก หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 612,678,926.8378 2,419,669,513.8193 
หกั หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนระหวา่งปี (779,565,562.9411) (2,248,913,888.2712) 
หน่วยลงทุน ณ วนัส้ินปี 421,613,363.5424 588,499,999.6457

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

หน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงนิ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
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กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิดโดยไม่มีก าหนดอายุโครงการ กองทุนไดรั้บ

อนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิดและจดทะเบียน 
กองทรัพยสิ์นของโครงการจดัการเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2551 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 10,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 1,000,000,000 
หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการอาจเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการไดไ้ม่เกิน 750 ลา้นบาท จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 
(“บริษทัจดัการ”) 

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน เป็นกองทุนรวมตลาดเงินและมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหน้ีท่ีเป็นตราสาร
หน้ีภาครัฐไทย ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บ
อาวลั หรือผูค้  ้าประกนั และหรือตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้และหรือเงินฝาก รวมถึงตราสารทางการเงิน หลกัทรัพย ์หรือการหาดอกผล
ดว้ยวิธีอื่นตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได ้ ท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีตามตราสารเม่ือทวงถาม 
หรือเม่ือไดเ้ห็น หรือไม่เกิน และ/หรือ ประมาณ 3-4 เดือน นบัแต่วนัท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นหรือเขา้ท าสัญญา  

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured note) และจะไม่ลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง
บญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ
3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 
กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม 

ส าหรับลูกหน้ี กรณีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคา
ของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
การวดัมูลค่าภายหลงั 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจากสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน จะใช้
อตัราผลตอบแทนท่ีสถาบนัการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไม่มีอตัราผลตอบแทนดงักล่าว บริษทัจดัการจะ
ประมาณราคายติุธรรมโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศก าหนด

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
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3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
การผิดนดัช าระ 

ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนดัช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ียทนัที
เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ไดรั้บสามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกบัเงินลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้ง
รับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
บญัชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหน้ีตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดัจ าหน่ายน้ีแสดง

เป็นรายการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับ 
3.3 ภาษีเงินได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 
3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ
การรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.5 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม  ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 

เพื่อท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่ว่า  
ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน
กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2565 2564 

ซ้ือเงินลงทุน 33,679,176,321.73 58,874,172,093.18 
ขายเงินลงทุน 35,637,379,046.99 57,286,992,075.85 
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5. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565 ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

กระแสรายวัน 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) - 2,000.00 - 2,000.00
ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 0.10 346,520.72 0.15 344,652.74

ออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 0.20 12,927,555.71 0.25 5,022,786.91 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 0.15 557,929.69 0.15 552,536.65 

รวม 13,834,006.12 5,921,976.30 

6. ค่าใช้จ่าย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี ธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบใุนหนงัสือช้ีชวนท่ีกองทนุ

ถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 
ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 0.321 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุนหัก

ด้วย มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้งน้ีโดยยงัไม่ได้หักรายการต่อไปน้ี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึง
วนัท่ีค านวณ 

7. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุน

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 
กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

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

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

เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และตั้งแต่
วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป เปล่ียนเป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษทัจดัการกองทุน 
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7. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทั

จดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าว มีดงัน้ี 
7.1 รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,162,417.61 10,142,011.01 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4,743,626.36 4,537,084.52 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์
   ซ้ือเงินลงทุน 684,463,245.05  5,331,841,726.94 ราคาตลาด 
   ขายเงินลงทนุ   33,989,733.36   836,880,467.52 ราคาตลาด 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์
   ซ้ือเงินลงทุน 3,197,734,705.74 1,818,663,172.47 ราคาตลาด 
   ขายเงินลงทนุ 189,868,098.10 429,956,945.90 ราคาตลาด 

7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 

2565 2564 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 236,834.46   309,519.45 
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจา่ย 355,251.74 464,279.21 

8. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
8.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 
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8.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

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

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้ 

กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

ตราสารหน้ี - 5,099,186,428.43 - 5,099,186,428.43

(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

ตราสารหน้ี - 7,034,691,217.74 - 7,034,691,217.74

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการ
อา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ี
สังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบด้วยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ
อนุพนัธ์ในตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง 

8.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 
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8.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 
กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

อัตราดอกเบีย้คงที ่ ไม่มีอัตราดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 13,832,006.12 - 2,000.00 13,834,006.12 
ตัว๋เงินคลงั - - 399,866,127.01 399,866,127.01 
พนัธบตัร - - 4,699,320,301.42 4,699,320,301.42 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

อัตราดอกเบีย้คงที ่ ไม่มีอัตราดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 5,919,976.30 - 2,000.00 5,921,976.30 
ตัว๋เงินคลงั - - 1,253,687,053.84 1,253,687,053.84 
พนัธบตัร - - 5,781,004,163.90 5,781,004,163.90 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและท่ีมีส่วนลด ซ่ึงมีวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด
(แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อนนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน) มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565 

ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
ตัว๋เงินคลงั - 399,866,127.01 - - 399,866,127.01
พนัธบตัร - 4,699,320,301.42 - - 4,699,320,301.42

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 

ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
ตัว๋เงินคลงั - 1,253,687,053.84 - - 1,253,687,053.84
พนัธบตัร - 5,781,004,163.90 - - 5,781,004,163.90
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8.3   ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีท่ีครบก าหนดนับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมี

สาระส าคญั ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 13,834,006.12 - - - - 13,834,006.12 
ตัว๋เงินคลงั - 399,866,127.01 - - - 399,866,127.01 
พนัธบตัร - 4,699,320,301.42 - - - 4,699,320,301.42 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 5,921,976.30 - - - - 5,921,976.30 
ตัว๋เงินคลงั - 1,253,687,053.84 - - - 1,253,687,053.84 
พนัธบตัร - 5,781,004,163.90 - - - 5,781,004,163.90 

8.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

8.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

8.6 ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยูก่บัความ

ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้นบวกหรือ
ลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความ
ผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใด อนัอาจจะท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้

8.7 การบริหารความเส่ียง 
กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

9. การอนุมตัิงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
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