¦µ¥µ¦°¸ ´¸

°»Á· µ Prime Low Beta
(T-PrimeLowBeta)
¦®´°» 4114

Î µ®¦´¦°¦³¥³Áª¨µ´¸
´ÊÂn ª´ ¸É 2 »¤£µ¡´r 256Ŝ ¹ ª´¸É ř »¤£µ¡´r 2565

¦·¬´ ®¨´¦´¡¥r ´µ¦°» µ Îµ´


µr µ ¦·¬´®¨´¦´¡¥r ´µ¦°» µ Îµ´

Á¦¸ ¥ nµ¼o º°®nª¥¨»
¦· ¬´ ®¨´ ¦´ ¡ ¥r´  µ¦°»  µ Îµ ´  (¨.µ) Ä¦n °¦µ¥µµ¦Îµ Á·  µ °
°»Á· µ Prime Low Beta Îµ®¦´¦°¦³¥³Áª¨µ¦³®ªnµª´¸É Ś »¤£µ¡´r Ś564 ¹ ª´¸É 1 »¤£µ¡´r Ś565
Ä®onµ¼o º°®nª¥¨»Åo¦µ´¸Ê
Á«¦¬·Å¥¸ Ś564 ¥µ¥´ªÅo¦o°¥¨³ 1.6 Á¸¥´¸ Ś563 ¸É®´ª¦o°¥¨³ 6.1 Â¤oµ¦Á·Ã³ÁÈ ªÅo
Á¨Èo°¥Ânº°ªnµÁÈ µ¦¢ºÊ ´ª¸É¨nµoµµµ¦¦³µ °Ãª·®¨µ¥¦³¨° Ã¥Á¡µ³µ¦¦³µ °µ¥¡´»rÁ¨µ
Än ªÅ¦¤µ 3 °¸ Ś564 ¸Én¨Ä®o®¨µ¥· ¦¦¤µÁ«¦¬· ¼Îµ´°¥¼nÄo¤µ¦µ¦ª»¤µ¦¦³µ¸É
Á ¤o ª Â¨³¥´¨»¨µ¤Å¼n £µ°»µ®¦¦¤Â¨³n°¦oµn ¨Ä®oÁ·£µª³³´´Äµ¥µ¦¨·°¸oª¥ °¥nµÅ¦È
µ¤µ¦Á¦n ¸ ª´¸ Á ¤È ¦³»o ÄÅ¦¤µ» oµ¥ °¸ nª¥¦¦Áµµ¦¦³µÄ®o¨¸É¨µ¥¨ n ¨Ä®o£µ¦´¥°¥
n°¨µ¥¤µ¦µ¦ª»¤¸ÉÁ ¤o ªÂ¨³ÎµÄ®oÁ«¦¬·¨´¤µÎµÁ·µ¦Åo Â¤o³¤¸µ¦¨µ¥¡´»r °Åª¦´µ¥¡´»r
Á¨µ¤µ¼n Ã°¤·¦°Änª¨µ¥¸ Ânªo ¥£µª³ªµ¤¦» Â¦ °Ã¦¸É¨ÎÉµ¨ÎµÄ®oªµ¤´ª¨ °µ¦· ¦³Á«
°¸ ¦´Ê Å¤n Á·  Ê ¹ £µµ¦n °Á¸É ¥ª¥´Áµn °ÁºÉ °µ¸ n °¹ Â¤oÅ¥³Á¦·É ¤Á· ¦´ ´n °Á¸É ¥ªnµ£¼ÁÈ
Âr°rÊ ´ Ân¨µ¸ Ś564 Ânµ °o Îµ´µ¦³Á«oµ°¦´µ¦¦³µ °Ã°¤·¦°´ªÉ Ã¨Änª
oµ¥¸ n ¨Ä®o£µ¡µ¦n°Á¸É¥ª¥´®´ªµ¸ n° µ¦n °°ÁÈ Â¦ ´ Á¨ºÉ°Îµ´ °Á«¦¬· Ä¸ Ś564
Ã¥¨´¤µ ¥µ¥´ªÅoÄ°´¦µ¼ ¸É¦o°¥¨³ 16.5 µ¸ n°¸É®´ª¦o°¥¨³ 6.5 ¹É ÁÈ ¨µµ¦¢ºÊ ´ª °Á«¦¬·
Â¨³µ¦oµÃ¨ ´Ê¸Ê SET Index ¦´´ª Ê ¹n°ÁºÉ°´ÊÂno ¸ Â¨³¸ ¸É 1,657.6Ś »
Îµ®¦´Á«¦¬·Å¥¸ Ś565 µ³ ¥µ¥´ªn°ÁºÉ°¸É¦o°¥¨³ 3.7 Â¨³¤¸ÂªÃo¤Á«¦¬·³µ¤µ¦¨´¤µ°¥¼n
Ä¦³´n°Á·µ¦¦³µÅoÄnª¦¹É ®¨´ °¸ Â¦ ´ Á¨ºÉ°Îµ´¤µµ´Ê´ ´¥£µ¥ÄÂ¨³£µ¥°¦³Á«
ÅoÂn ªµ¤º®oµ °µ¦¦³µ¥ª´¸ ¸Énª¥®»Ä®oÅ¥Â¨³®¨µ¥Ç ¦³Á«µ¤µ¦Á· ¦³Á«Åo¤µ Ê ¹ µ¦
¢ºÊ ´ª °Á«¦¬·Ã¨Â¨³¨Á· ªµµ¦¦ª¤¨»n¤µÁ«¦¬·Ä£¼¤·£µn ¨¸n°£µn °° °Å¥ µ¦
¦´´ª °£µ» ¦·¸É°µÎµÅ¼n ª´ ´¦µ¦¨»¦°Ä®¤n Â¦´»µ¤µ¦µ¦£µ¦´¸Énª¥¦³»o µ¦Äo
nµ¥Ä¦³Á« ³¸É£µn°Á¸É¥ª¤¸·«µ¦´¸ Ê ¹Ân¥´ ÁÈ ¦³¥³Â¦ °µ¦¢ºÊ ´ª Ã¥µªnµ³¥°¥¦´¸
Ê ¹°¥nµn°¥ÁÈ n°¥ÅÂ¤oµµ¦Å¥³¤¸Ã¥µ¥Á· ¦³Á«¦´´n°Á¸É¥ªnµµ·Ê ´ Ân¨µ¥¸ n° Ânµ¦¢ºÊ 
´ª °´n°Á¸É¥ªnµµ·°µ¥´¤¸ °o Îµ´nµ¤¨µªµ¤Å¤nÂn°µµµ¦rµ¦¦³µ °Åª¦´ ÁÈ ¨Ä®o
®¨µ¥¦³Á«¸ÉÁÈ ¨µ´n°Á¸É¥ª¸ÉµÎ ´ °Å¥¥´¤¸¤µ¦µ¦»¤Á ¤o µ¦Á·µ¦³®ªnµ¦³Á«°¥¼n ¹µ
Îµª´n°Á¸É¥ªnµµ·Ä¸ Ś565 ³°¥¼n ¸É 7.5 ¨oµ Á¸¥´¸ Ś564 ¸É 0.35 ¨oµ Â¨³µ¨´¼n ¦³´n°
Á·µ¦¦³µ¸É 40 ¨oµ Ä¸ Ś568
Îµ®¦´°»Á· µ PrimeLowBeta Ä¦°¸ ¸Éµn ¤µ °»¥´¦´¬µµ¦¨»µ¤Ã¥µ¥µ¦¨»
µ¤ª´»¦³r °°» Ã¥ÎÊµ®´µ¦¨»n ª¤µ°¥¼nÄ» ¦· ¡´µ°´®µ¦· ¤¦´ ¡¥r ¨»n¤ºÉ ° Â¨³¨»n¤
°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ °ºÉ¤
¨.µ³¡·µ¦µµ¦¨»°¥nµ¦°° Á¡ºÉ°¨¦³Ã¥r¼»  °¼o º°®nª¥¨»»nµ
°Âªµ¤´º°
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r´ µ¦°» µ Îµ´
®oµ 2

µ¦µÁ¦¸¥Á¸¥¨µ¦ÎµÁ·µ

´Ê Ân ´´Ê

¥o°®¨´ ¥o°®¨´ ¥o°®¨´ ¥o°®¨´ ¥o°®¨´ ¥o°®¨´
 Áº°

 Áº°

 ¸ 

 ¸ 

 ¸ 

 ¡.¥. 

 .. 

 .¡. 

 .¡. 2

 .¡. 

 ¸ 

°» 

-

2 .¡. 9

¹  .¡.  ¹  .¡.  ¹  .¡.  ¹  .¡.  ¹  .¡.  ¹  .¡. 

T-PrimeLowBeta
Benchmark

¹  .¡. 

-.2

2.

9.

.

.9

-

.9

.

.

.

.

.2

-

.

-.
-.2
.
-.
-.2
-.
Information Ratio2
.9
9.
9.
.
.
2.
ªµ¤´ª °
¨µ¦ÎµÁ·µ
¨µ¦ÎµÁ·µ 3 Áº° Â¨³ 6 Áº° Å¤nÅoµÎ ªÁÈ  % n°¸
1 ¨µ¦ÎµÁ·µ¥o°®¨´ 1 ¸ Ê ¹Å ·ÁÈ  % n°¸
Ś Information Ratio Âªµ¤µ¤µ¦ °¼o ´ µ¦°» Äµ¦¦oµ¨°ÂÁ¤ºÉ°Á¸¥´ªµ¤Á¸É ¥
Benchmark: Îµªµ ´ª¸ª´ °°»¦ª¤¸Ê Äo ´¸¨°Â¦ª¤¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n ¦³Á«Å¥
(SET TRI)
µ¦Á· Á¥°´¦µn ª®¤»Áª¸¥µ¦¨»

°o ¤¼¨°´¦µn ª®¤»Áª¸¥µ¦¨» °°»¦ª¤ (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) Ánµ´ .¦° °
°»¦ª¤Ä¦°¦³¥³Áª¨µ´¸
µ¦Äo ··°°Á¸ ¥Ä¸É ¦³» ¤¼oº°®»o¦·¬´ ´µ¦

nµ¼o º°®nª¥¨»µ¤µ¦o®µ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦Á µo ¦n ª¤¦³»¤µ¤´¦³Îµ¸ Â¨³¦³»¤ª·µ¤´ °¦· ¬´
´ µ¦¸É  °»  º ° ¨»  Åonµ µÁªÈÅr ° ¨.µ https://www.thanachartfundeastspring.com
ÄÁ¤¼®ª´ °o “¦¼ o´ ¨.”

¨µ¦ÎµÁ·µÄ°¸ °°»¦ª¤ ¤·ÅoÁÈ ·É ¥º¥´¹¨µ¦ÎµÁ·µÄ°µ
¼¨o »ª¦«¹¬µ °o ¤¼¨°»¦ª¤ ÁºÉ°Å ¨°ÂÂ¨³ªµ¤Á¸É ¥ n°´· Ä¨»
Á°µ¦µ¦ª´¨µ¦ÎµÁ·µ °°»¦ª¤´¸ÊÅo´ Îµ Ê ¹µ¤¤µ¦µµ¦ª´Â¨³ÎµÁ°¨µ¦
ÎµÁ·µ °°»¦ª¤ °¤µ¤¦· ¬´ ´µ¦¨»
®oµ 

n µÄo nµ¥¸ÁÉ ¦¸¥ÁÈµ°»
°¦°¸ ´¸Ê ´ Ânª´ ¸É Ś »¤£µ¡´r Ś564 ¹ª´¸É 1 »¤£µ¡´r Ś565

nµÄonµ¥¸ÉÁ¦¸ ¥ÁÈµ°»¦ª¤
(fund’s direct expenses)
nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦´µ¦ (management fee)
nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¥³Á¸¥ (registrar fee)
nµ¦¦¤Á¸¥¤¼o ¼Â¨¨¦³Ã¥r (trustee fee)
nµ¸É¦¹ ¬µµ¦¨» (advisory fee)
nµÄonµ¥°ºÉÇ
¦ª¤nµÄonµ¥´Ê®¤

ÎµªÁ·
(¡´µ)

¦o°¥¨³ °¤¼¨nµ
¦´¡¥r·» ·

,2.
,.
2.
Å¤n¤¸
.
,.2

.%
.%
.2%
Å¤n¤¸
.2%
.9%

- nµ¦¦¤Á¸¥¤ nµÄonµ¥ ¦ª¤£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤Â¨oª
- nµÄonµ¥´Ê®¤Å¤n¦ª¤nµµ¥®oµºÊ ° µ¥®¨´¦´¡¥r Â¨³nµ¦¦¤Á¸¥¤nµÇ ¸ÉÁ· Ê ¹µµ¦ºÊ ° µ¥®¨´¦´¡¥r
- nµÄonµ¥´¨nµªÅ¤n¦ª¤nµÄonµ¥£µ¬¸¦µµ¦®¸Ê

¦µ¥µ o °¤¼¨µ¦Îµ»¦¦¦¤´»¨¸ÁÉ ¸¥É ª o °
°¦°¦³¥³Áª¨µ´¸ ´ÊÂnª´ ¸É Ś »¤£µ¡´r Ś564 ¹ª´¸É 1 »¤£µ¡´r Ś565
¦µ¥ºÉ°»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ¸É°»¤¸µ¦Îµ»¦¦¦¤
°»£µ¥Äoµ¦´µ¦ °¦· ¬´

¦µ¥ºÉ°¼o´ µ¦°»
¨Îµ´
ºÉ° – µ¤»¨
ª´¸ÉÁ¦·É ¤¦· ®µ¦°»
1
µµª¡´¦µ£µ ¤®´»¨
2 ¤·»µ¥ 2
Ś
µ¥°»µ ·¤Á¬¤
 ¡§«·µ¥ 2
3
µ¥«r ´
 Á¤¬µ¥ 2

µ¥ªª´·Í ·¦ª·
 ¤·»µ¥ 2
¼¨o »µ¤µ¦¦ª°µ¦Îµ»¦¦¦¤´»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o Â¨³¦µ¥ºÉ°¼o ´ µ¦°»Åo¸É ¨.µ
Ã¥¦ ®¦º °¸ÉÁªÈÅr °¨.µ (https://www.thanachartfundeastspring.com) Â¨³Îµ´µ
³¦¦¤µ¦ .¨.. (http://www.sec.or.th)

®oµ 

n µµ¥®o µºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r

¨Îµ´

ºÉ°¦· ¬´ µ¥®oµ

nµµ¥®oµ
(¡´µ)

°´¦µn ªnµ
µ¥®oµÂn¨³¦µ¥
n°nµµ¥®oµ
´Ê®¤

1.
Ś.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r µ Îµ´ (¤®µ)
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r £´¦ Îµ´ (¤®µ)
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥rÁ¦· ª· (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r · ¦Å¥ Îµ´ (¤®µ)
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r Å¥¡µ· ¥r Îµ´
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r ¸ Â°¨ Á° Á° (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r Á¸¸ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ)

2,.
9.99
.22
.
.
.2
22.
29.

.9%
.2%
.%
9.%
9.%
.%
.9%
.29%

š.
.
.
1Ś.

¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r Ã¤¼¦³ ¡´·  Îµ´ (¤®µ)
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r ¸¸Á°-¸Å°Á°È¤¸ (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r ´ª®¨ª Îµ´ (¤®µ)
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r ¥¼Ã°¸ Á¥rÁ±¸¥ (¦³Á«Å¥) Îµ´
(¤®µ)
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r ¦» «¦¸ Îµ´ (¤®µ)
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r·Ê ¸°¦r (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦ª¤nµµ¥®oµ

22.99
9.2
.
.

.9%
.%
2.%
.%

.
.99
,.9

.2%
.%
.%

13.
14.

®oµ 

®oµ 

µ¦µµ¦¦´¨¦³Ã¥r °ÂÁºÉ°µµ¦¸É °»Äo ¦·µ¦»¨°ºÉ
¦· ¬´ ¼nµo ¦µµ¦®¸Ê

¦µ¥µ¦¨¦³Ã¥r°Â °°»

Bank of America
The Bank of Nova Sctia
µµ¦¦» Á¡ Îµ´ (¤®µ)
µµ¦¦» Å¥ Îµ´ (¤®µ)
µµ¦¦» «¦¸ °¥»¥µ Îµ´ (¤®µ)
µµ¦Á¦· °³¦· °¨ °¦r°Á¦ Â°r°·ÁªÁ¤r
Âr
µµ¦· ¦Å¥ Îµ´ (¤®µ)
µµ¦Á¡¸¤°¦rÂ Á
µµ¦·Ê ¸Âr
µµ¦¸Å°Á°È¤¸ Å¥ Îµ´ (¤®µ)
µµ¦°¥rÂr
µµ¦Á°³¦°¥´¨Âr°°p ¢°Â¨r Á°È.ª¸.
µµ¦®µ¦Å¥ Îµ´ (¤®µ)
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)
µµ¦Å¥¡µ· ¥r Îµ´ (¤®µ)
µµ¦µ Îµ´ (¤®µ)
µµ¦¸Á°È¤¡¸ ¡µ¦¸ µr
µµ¦¥¼Ã°¸ Îµ´ (¤®µ)
µµ¦Âµ¦rµ¦rÁ°¦r (Å¥) Îµ´ (¤®µ)
µµ¦±n°Â¨³Á¸É¥Å±oÂ·Ê°¦r°Á¦´É Îµ´
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r Á¸Å° (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r Á¸ ¸¤·Ão Îµ´
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r µ Îµ´ (¤®µ)
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r ¡´·  Îµ´ (¤®µ)
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r Á°Á¸¥ ¡¨´ ¦»p  Ã±¨·Ê Îµ´ (¤®µ)

®oµ 

°o ¤¼¨ª·¥´ Á¡º°É ÄoÁÈ  °o ¤¼¨Äµ¦
´· Ä¨»

µ¦µµ¦¦´¨¦³Ã¥r °ÂÁºÉ°µµ¦¸É °»Äo ¦·µ¦»¨°ºÉ

¦· ¬´ µ¥®oµ

¦µ¥µ¦¨¦³Ã¥r°Â
°°»

¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r · ¦Å¥ Îµ´ (¤®µ)
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r Á¦· ª· (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r ¸Å°Á°È¤¸ (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r ¸¸Á° ª·Á°¦r (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r Å¥¡µ· ¥r Îµ´
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r µ Îµ´ (¤®µ)
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r ´ª®¨ª Îµ´ (¤®µ)
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r £´¦ Îµ´ (¤®µ)
¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r Á¤¥rÂr ·¤Á°È (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ)

°o ¤¼¨ª·¥´ Á¡º°É ÄoÁÈ  °o ¤¼¨
Äµ¦´· Ä¨»

¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r ¥¼Ã°¸ Á¥rÁ±¸¥ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ)

¦µ¥µ¦»Á·¨»Ä¦µµ¦®¸Ê Á· µ
 ª´¸É 1 »¤£µ¡´r Ś565
¨»n¤ °¦µµ¦

¤¼¨nµµ¤¦µµ
¨µ
2,.99

() ¦µµ¦£µ¦´Å¥Â¨³¦µµ¦£µ¦´nµ¦³Á«
( ) ¦µµ¦¸Éµµ¦¸É¤¸®¤µ¥Á¡µ³´´Ê Ê ¹µµ¦¡µ· ¥r®¦º °¦· ¬´
Á·»ÁÈ ¼°o ° ¼o ´É nµ¥ ¼¦o ´¦° ¼¦o ´°µª´¨ ¼o ¨´®¨´ ®¦º °¼o Ê µÎ ¦³´
() ¦µµ¦¸É¤¸¦· ¬´ ¸ÉÅo¦´ rating Ä¦³´ investment grade ÁÈ ¼°o ° ¼ o
¦´¦° ¼¦o ´°µª´¨ ¼o ¨´®¨´ ®¦º °¼o Ê µÎ ¦³´
() ¦µµ¦¸É¤¸¦· ¬´ ¸ÉÅo¦´µ¦´°´´ªµ¤nµÁºÉ°º°Ä¦³´¸ÉÉµÎ ªnµ
investment grade ®¦º °Å¤n¤¸ rating ÁÈ ¼°o ° ¼¦o ´¦° ¼¦o ´°µª´¨ ¼o ¨´®¨´
®¦º °¼o Ê µÎ ¦³´
´n ª¼ »  (Upper Limit) ¸É¦· ¬´ ´µ¦µªnµ³¨»Ä¨»n¤ () .% °¤¼¨nµ¦´¡¥r·» ·

®oµ 

%NAV
2.%
-

¦µ¥µµ¦¨»Ä®¨´¦´¡¥r Â¨³¦´¡¥r ·°ºÉ
ºÉ°®¨´¦´¡¥r

°´´ªµ¤nµÁºÉ°º°

°´¦µ
°Á¸Ê¥
(%)

TRIS

FITCH

¤¼ ¨nµµ¤ ¦o °¥¨³ ° ¤¼ ¨nµµ¤ ¦o °¥¨³ °
Îµª
Îµ® ®nª¥ (¡´ ¦µµ¨µÅ¤n ¦ª¤ Á·¨» ¦µµ¨µ¦ª¤ ¤¼ ¨nµ
®nª¥)/ °Á¸Ê¥oµ¦´
°Á¸Ê¥oµ¦´ ¦´¡¥r ·
S&P Moody's
(¡´µ)
Ì
(¡´µ)
»·
ª´¦

®»oµ¤´

870,0.70

100.00

870,0.70

97.38

¸É ³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥r Â®n¦³Á«Å¥

8,17.0

99.49

8,17.0

9.89

µµ¦
TISCO

22.

71,19.80
,9.

8.18
.

71,19.80
,9.

7.9
.9

,9.

39,93.47
9,92.

4.9
.9

39,93.47
9,92.

4.47
.

¦·¬´ .̧¡.̧ °°¨¨r Îµ´ (¤®µ)

,.

17,1.4
,.2

0.8
.

17,1.4
,.2

19.7
.2

RS

¦·¬´ °µ¦rÁ° Îµ´ (¤®µ)

,9.

,.

.

,.

.

MAKRO

¦·¬´ ¥µ¤Â¤ÈÃ¦ Îµ´ (¤®µ)

9.

,.

.9

,.

.

22.

81,19.
9,.

9.33
.

81,19.
9,.

9.08
.

.

,9.

.

,9.

.2

,9.

31,89.4
,9.2

3.
2.

31,89.4
,9.2

3.
.99

.

,.

.

,.

.

,.

8,498.0
,9.2

.7
.2

8,498.0
,9.2

.4
.

,.

4,70.0
,.

.8
.2

4,70.0
,.

.1
.2

,9.2

11,790.14
9,9.

13.4
.

11,790.14
9,9.

13.07
.

9.

2,.

.

2,.

.2

,9.

2,.

2.

2,.

2.

2.

,.2

.

,.2

.

¦·¬´ Ã¦¡¥µµ¨¡¦³¦µ¤Áoµ Îµ´
(¤®µ)

2,9.

3,99.
2,.9

4.4
.2

3,99.
2,.9

4.13
.

¦·¬´ Ã¦¡¥µµ¨»¯µ¦´r Îµ´

2,9.

,2.

.9

,2.

.9

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥ ¨¦»p Îµ´
(¤®µ)

ª´»n°¦o µ
DCC
¡µ·¥r
CPALL

¦·¬´ Åµ¸ÊÁ¦µ¤· Îµ´
(¤®µ)

ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«Â¨³µ¦º°É µ¦
ADVANC
¦·¬´ Â°ªµr °·Ã¢¦r Á°¦rª·
Îµ´ (¤®µ)
INTUCH

¦·¬´ °·´ Ã±¨·Ê r Îµ´ (¤®µ)

¡¨´µÂ¨³µµ¦¼ Ã£
TTW
¦·¬´ ¸¸´¨·ª Îµ´ (¤®µ)
BAFS

¦·¬´ ¦·µ¦Áº°Ê Á¡¨·µ¦·¦»Á¡
Îµ´ (¤®µ)

º°É Â¨³·É ¡·¤¡r
ONEE

¦·¬´ Á°³ ª´ Á°ÈÁ°¦rÅ¡¦r Îµ´
(¤®µ)

Á·»Â¨³®¨´¦´¡¥r
ASK
¦·¬´ Á°Á¸¥Á¦·¤·¨··É Îµ´
(¤®µ)
°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤
SAPPE
¦·¬´ ÁÈÁo Îµ´ (¤®µ)
MINT

¦·¬´ Å¤Á°¦r °·Á°¦rÁ´É Â¨
Îµ´ (¤®µ)

TU

¦·¬´ Å¥¥¼Á¸É¥ ¦»p Îµ´ (¤®µ)

M

¦·¬´ Á°È¤Á Á¦Ã¦°r ¦»p Îµ´
(¤®µ)

µ¦Â¡¥r
PR9
CHG

(¤®µ)

®oµ 9

ºÉ°®¨´¦´¡¥r

°´´ªµ¤nµÁºÉ°º°

°´¦µ
°Á¸Ê¥
(%)

TRIS

FITCH

¤¼ ¨nµµ¤ ¦o °¥¨³ ° ¤¼ ¨nµµ¤ ¦o °¥¨³ °
ª´¦ Îµª
Îµ® ®nª¥ (¡´ ¦µµ¨µÅ¤n ¦ª¤ Á·¨» ¦µµ¨µ¦ª¤ ¤¼ ¨nµ
®nª¥)/ °Á¸Ê¥oµ¦´
°Á¸Ê¥oµ¦´ ¦´¡¥r ·
S&P Moody's
(¡´µ)
»·
(¡´µ)

¦³´¸ª·Â¨³¦³´£´¥
BLA
¦·¬´ ¦»Á¡¦³´¸ª· Îµ´

2.

8,77.7
,.

1.01
.

8,77.7
,.

0.98
.9

2.

,87.0
2,.

3.07
.

,87.0
2,.

.99
2.99

,9.2

13,07.84
,.

18.73
.

13,07.84
,.

18.4
.2

(¤®µ)
¦¦»£´r
SCGP

¦·¬´ Á°¸¸ Â¡Á·Ê Îµ´
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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-

Aa
Aa2
Aa

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

A+
A
A2
A

BBB+
BBB
BBB-

A
A2
A

P
P2
P

Baa
Baa2
Baa

A+
A
A-

F+
F
F2
F

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

Ba
Ba2
Ba
B
B2
B

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

Caa
Caa2
Caa

CCC+
CCC
CCC-

CC

CC

CC

C

C

C

Default in payment of obligations - D

®oµ 

B
C
D
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กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2565
หมายเหตุ

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี
จากเงินปั นผลและดอกเบีย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสิ นทรัพย์
หนีสิ น
เจ้าหนี

3
5

จากการซื อเงินลงทุน
จากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีสินอืน
รวมหนีสิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

870,550,697.25
24,383,440.47

974,537,145.00
36,553,700.05

3,545.70
5,296,456.14
900,234,139.56

7,151.44
11,083,358.94
1,022,181,355.43

4,345,403.90
387,354.01
1,473,057.70
66,218.24
6,272,033.85
893,962,105.71

5,085,083.25
1,755,245.36
63,438.61
6,903,767.22
1,015,277,588.21

727,721,685.76

984,967,847.16

(73,814,482.33)
240,054,902.28
893,962,105.71

(32,802,107.34)
63,111,848.39
1,015,277,588.21

12.2844
72,772,168.5764

10.3077
98,496,784.7156

7

สิ นทรัพย์สุทธิ
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชี ปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่ วย
จํานวนหน่ วยลงทุนทีจําหน่ ายแล้ วทังหมด ณ วันสิ นปี (หน่ วย)

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 1 กุมภาพันธ์ 2565
หมายเหตุ

2565

(หน่ วย : บาท)
2564

รายได้
รายได้เงินปันผล
รายได้จากดอกเบีย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

3

25,820,225.80
38,408.11
25,858,633.91

81,992,110.00
148,993.19
82,141,103.19

15,662,054.85
208,827.36
1,305,171.33
45,300.00
20,250.00
119,604.57
17,361,208.11
8,497,425.80

26,144,756.40
348,596.75
2,178,729.68
45,300.00
35,180.00
261,080.71
29,013,643.54
53,127,459.65

39,972,674.54
128,478,714.77
168,451,389.31

(560,587,340.86)
141,430,328.91
(419,157,011.95)

176,948,815.11
(5,761.22)
176,943,053.89

(366,029,552.30)
(14,492.98)
(366,044,045.28)

3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ (ขาดทุน)สุ ทธิ

6,7
6
6,7

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่ เกิดขึน

3

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 1 กุมภาพันธ์ 2565
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta
กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta ("กองทุน") เป็ นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิ ดโดยไม่มีกาํ หนดอายุโครงการ กองทุน
ได้รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตังเป็ นกองทุนเปิ ด เมือวันที 2
กุมภาพันธ์ 2559 มี มูลค่าโครงการจดทะเบี ยน 3,500 ล้านบาท แบ่งเป็ น 350 ล้านหน่ วย มูลค่าหน่ วยละ 10 บาท ในระหว่า ง
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริ ษทั จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินลงทุนของโครงการได้ไม่เกิน
300 ล้านบาท จัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (“ บริ ษทั จัดการ”)
กองทุ น เปิ ดธนชาต Prime Low Beta เป็ นกองทุ น รวมพิ เ ศษ โดยมี ก ารกระจายการลงทุ น น้ อ ยกว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน
ซึ งมีนโยบายลงทุนในหรื อมีไว้ซึงตราสารแห่ งทุนทีเป็ นหลักทรัพย์ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีการเคลือนไหวของราคาเมือเทียบกับดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างตํา (Low correlation to
the SET Index (low beta)) โดยเฉลียในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ส่ วนทีเหลือจะ
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสารแห่ งหนี และ/หรื อเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองโครงสร้างพืนฐาน และ/หรื อหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอืนหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้ องกันความเสี ยง (Hedging) ในกรณี ทีหลักทรั พย์ปรับตัว
ลดลงโดยไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ตราสารทีมีลกั ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารหนีทีมีอนั ดับ
ความน่ า เชื อถื อตํากว่ า ที สามารถลงทุน ได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ ได้รับการจัดอันดับ ความน่ าเชื อถื อ
(Unrated Security) และตราสารทุนทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unrated Security) ยกเว้นในกรณี ขณะทีเริ มลงทุน
ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื อถื อของตราสารอยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ ( Investment grade) หรื อเป็ น
ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชือถือลงตํากว่า Investment
grade หรื อยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated) หรื อเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisted) กองทุน
จะมี ไว้ซึงตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทังมี เวลาในการปรั บลดอัตราส่ วนให้เป็ นไปตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรื อ
เห็นชอบให้ดาํ เนินการได้
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
2. เกณฑ์ ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทําขึนตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพทีสมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี”) ส่วนเรื องทีแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับนีไม่ได้กาํ หนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีทีมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน
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3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
3.1 เครื องมือทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ มแรก
กองทุนรับรู ้รายการเมือเริ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม
สําหรับลูกหนี กรณี ไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงินทีมีนยั สําคัญ กองทุนจะรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วย
ราคาของรายการ ตามทีกล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื องการรับรู ้รายได้
การวัดมูลค่าภายหลัง
- หลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารทุนในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน โดยใช้ราคาซือขายครังล่าสุ ด ณ วันทีวัดมูลค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในตราสารหนี วัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราผลตอบแทนจากสมาคม
ตลาดตราสารหนีไทย ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตั ราผลตอบแทน ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน
จะใช้อตั ราผลตอบแทนทีสถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื อ ในกรณี ทีไม่มีอตั ราผลตอบแทนดังกล่าว บริ ษทั
จัดการจะประมาณราคายุติธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ตามทีสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนประกาศกําหนด
- เงินฝากธนาคารวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
- หนีสิ นทางการเงินวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
การผิดนัดชําระ
ในกรณี ทีเงินลงทุนในตราสารหนีผิดนัดชําระหนี กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบียค้างรับโดยนําไปลดรายได้ดอกเบียทันที
เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกิจการจะไม่ได้รับดอกเบียและเมือจํานวนดอกเบียทีจะไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบียค้างรับทีต้องตัดบัญชีเป็ นดอกเบียทีกองทุนซื อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบีย
ค้างรับดังกล่าวโดยนําไปเพิมต้นทุนของเงินลงทุนทีซือมา
3.2 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
กองทุนบันทึกกําไรหรื อขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับจากการจําหน่ายเมือเปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนันจะบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรขาดทุน
ดอกเบียรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาทีพึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนีตัดจําหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง ซึงยอดทีตัดจําหน่ายนีแสดง
เป็ นรายการปรับปรุ งกับดอกเบียรับ
3.3 ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
3.4 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิ นให้สอดคล้องกับหลักการบัญ ชี ทีกําหนดในแนวปฏิ บัติท างบัญ ชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ก าร
ประมาณการรายการบัญชีบางรายการและตังข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึงผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้
3.5 บัญชีปรับสมดุล
บัญชี ปรับสมดุลถือเป็ นส่ วนหนึงของกําไรสะสม ซึ งจะบันทึกเมือมีการขายหรื อรับซื อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
เพือทําให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีส่วนในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการลงทุนหรื อได้รับส่ วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู ้
ถือหน่วยลงทุนนันจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลา
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4. ข้ อมูลเกียวกับการซื อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี
(หน่ วย : บาท)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 1 กุมภาพันธ์
2565
2564
1,746,740,248.98
2,713,666,106.05
2,019,178,086.04
3,810,260,920.95

ซือเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
5. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2565
อัตราดอกเบีย
จํานวนเงิน
ร้ อยละ (ต่ อปี )
(บาท)
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม

0.10

24,383,440.47
24,383,440.47

ณ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2564
อัตราดอกเบีย
จํานวนเงิน
ร้ อยละ (ต่ อปี )
(บาท)
0.10

36,553,700.05
36,553,700.05

6. ค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียนหน่ วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิ กรไทย
จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ู แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนตามทีระบุในหนังสื อชี ชวนที
กองทุนถูกเรี ยกเก็บมีอตั ราดังนี
ค่าใช้ จ่าย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
บริ ษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ทังนีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมดของกองทุน
หักด้วย มูลค่าหนี สิ นทังหมดของกองทุน ณ วันทีคํานวณ ทังนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนทียังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ นหนี สิ น
จนถึงวันทีคํานวณ
7. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมกองทุนหรื อถูกควบคุมโดยกองทุน
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
กองทุนมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน มีดงั นี
บริษัทและบุคคลทีเกียวข้ องกัน
ความสัมพันธ์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จัดการกองทุน และได้รวมกับ ธนาคารทหารไทยธน
ชาต จํากัด (มหาชน) เมือวันที กรกฎาคม
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษัท ใหญ่ ข องธนาคารธนชาต จํา กัด (มหาชน) และตังแต่ ว ัน ที
(เดิมชือ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน))
กรกฎาคม
เป็ นต้นไป เปลียนเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จัดการกองทุน
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7. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่ อ)
กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันทีสําคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอืน ซึ งมีผถู ้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั
จัดการและกองทุน รายการทีสําคัญดังกล่าวมีดงั นี
7.1 รายการระหว่างกัน มีดงั นี
(หน่ วย : บาท)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 1 กุมภาพันธ์
นโยบายการกําหนดราคา
2565
2564
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
15,662,054.85
26,144,756.40 ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
1,305,171.33
2,178,729.68 ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสื อชีชวน
7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดงั นี
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที 1 กุมภาพันธ์
2565
2564
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
1,301,695.27
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
108,474.62

1,558,516.08
129,876.36

8 การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
8.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที จะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที จะจ่ายเพือโอนหนี สิ นให้ผูอ้ ืนโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันทีวัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอ
ซื อขายในตลาดที มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี สิ นซึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ทีเกี ยวข้อง
กําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีมีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการ
ประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งทีน่ าเชื อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ขอ้ มูลที
สามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุ ด
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี
(ข้อมูลระดับที 1) ราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที 2) ข้อมูลอืนนอกเหนื อจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยู่ในระดับที 1 ทีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อ
หนีสิ นนัน
(ข้อมูลระดับที 3) ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นซึ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลทีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลทีไม่
สามารถสังเกตได้)
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8.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่ อ)
กองทุนมีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี
(หน่ วย : บาท)
ระดับ 1
สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารทุน
870,550,697.25

ณ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2565
ระดับ 2
ระดับ 3
-

-

รวม
870,550,697.25
(หน่ วย : บาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารทุน
974,537,145.00

ณ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2564
ระดับ 2
ระดับ 3
-

-

รวม
974,537,145.00

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดทีมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดทีมีสภาพคล่องและถูกจัด
ประเภทอยู่ในระดับที นันประกอบด้วยตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนทีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาทีอ้างอิง
สําหรับเครื องมือเหล่านี
8.2 ความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย คือ โอกาสทีราคาตราสารหนีอาจจะเพิมขึนหรื อลดลง เมืออัตราดอกเบียในท้องตลาดมี
การเปลียนแปลงโดยทัวไป หากอัตราดอกเบียในท้องตลาดเพิมสู งขึนราคาตราสารหนีจะลดลง และหากอัตราดอกเบียใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี จะมี ราคาเพิมสู งขึน ยิงตราสารหนี มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี นันก็จะมี ความ
อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบียมากขึนเท่านัน
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบีย ดังนี
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2565
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม
อัตราตลาด
อัตราดอกเบียคงที
ไม่ มีอัตราดอกเบีย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
24,383,440.47
24,383,440.47
หลักทรัพย์จดทะเบียน
870,550,697.25
870,550,697.25
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8.2 ความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2564
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์จดทะเบียน

36,553,700.05
-

อัตราดอกเบียคงที
-

ไม่ มีอัตราดอกเบีย
974,537,145.00

รวม
36,553,700.05
974,537,145.00

8.3 ความเสียงด้ านสภาพคล่อง
ยอดคงเหลือของเครื องมือทางการเงินโดยแบ่งตามวันทีครบกําหนดจากวันทีในงบแสดงฐานะการเงินทีมีสาระสําคัญ
ดังนี
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2565
เมือทวงถาม
ภายใน 1 ปี
เกิน 5 ปี
ไม่ มีกําหนด
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
24,383,440.47
24,383,440.47
หลักทรัพย์
จดทะเบียน
870,550,697.25
870,550,697.25
(หน่ วย : บาท)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

ณ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2564
เกิน 5 ปี
ไม่ มีกําหนด

เมือทวงถาม

ภายใน 1 ปี

รวม

36,553,700.05

-

-

-

36,553,700.05

-

-

-

974,537,145.00

974,537,145.00

8.4 ความเสียงด้ านการให้ สินเชื อ
กองทุนมีความเสี ยงทีอาจเกิดจากการทีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทีระบุไว้ในเครื องมือทางการเงิน
เนืองจากกองทุนมีลูกหนี อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี
8.5 ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน
กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรื อหนีสิ นทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนันจึงไม่มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
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8.6 ความเสียงด้ านตลาด
กองทุนมีความเสี ยงด้านตลาดเนื องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี ซึ งผลตอบแทนของเงินลงทุน
ดังกล่าวขึนอยูก่ บั ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมี
ผลกระทบด้านบวกหรื อลบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั ทีออกตราสาร ทังนีขึนอยู่กบั ประเภทของธุรกิจของบริ ษทั ผูอ้ อก
ตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทําให้ราคาของตราสารเพิมขึนหรื อลดลงได้
8.7 การบริหารความเสียง
กองทุนบริ หารความเสี ยงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนโดยการกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการทีลงทุน
9. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมือวันที 18 มีนาคม 2565

