
รายงานรอบปีบญัชี 

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตีเซ็คเตอร์ฟันด์เพือการเลยีงชีพ 

(T-PropertyRMF) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตงัแต่วนัที 29 ธนัวาคม 4 ถึง วนัท ี28 ธนัวาคม  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จาํกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ใคร่ขอรายงาน     

การดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตีเซ็คเตอร์ฟันด์เพือการเลียงชีพ สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัที 29 ธันวาคม 

2564 ถึง วนัที 28 ธนัวาคม  ให้ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน ไดท้ราบดงันี 

 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที 3 ของปี 2565 ขยายตวัร้อยละ 4.5 เร่งตวัขนึจากการขยายตวัร้อยละ 2.3 และ 2.5 ในไตรมาสที 1 

และไตรมาสที 2 ตามลาํดบั เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมโรค COVID-19 อย่างต่อเนือง ส่งผลให้ประชาชน

กลบัมาดาํเนินชีวติไดต้ามปกติ โดยการใชจ้่ายเพือการอุปโภคบริโภคของเอกชนขยายตวัร้อยละ 9.0 ขณะทีภาคธุรกิจมีความมนัใจใน

ภาวะเศรษฐกิจมากขึน การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 11.0 ประกอบกับนโยบายในการเปิดประเทศรับนักท่องเทียว

ต่างประเทศ รวมถึงสถานการณ์ภายนอกประเทศทีเริมผ่อนคลายความตึงเครียด เห็นไดจ้ากจาํนวนนักท่องเทียวต่างประเทศทีเดิน

ทางเขา้มาในประเทศไทยจาํนวน 3.608 ลา้นคน ในไตรมาสที 3 เพิมขึนจาก 1.582 ลา้นคนในไตรมาสที 2 อยา่งไรก็ตาม การส่งออก

ขยายตวัชะลอลงทีร้อยละ 6.7 จากไตรมาสที 2 ทีขยายตวัร้อยละ 9.7 จากความกงัวลต่อเศรษฐกิจโลกทีอาจเกิดภาวะถดถอยในระยะ

ขา้งหน้า โดยรวม 9 เดือนแรกของปี 2565 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 3.1 

 เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.2 เร่งขึนจากร้อยละ 1.5 ในปี 2564 ขณะทีอตัราเงินเฟ้อทวัไปคาดว่าจะอยู่

ทีร้อยละ 6.3 ในส่วนของแนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดว่าจะขยายตวัในช่วงร้อยละ 3.0 – 4.0 โดยมีแรงสนบัสนุนจากการฟืนตวั

ของภาคการท่องเทียว การขยายตวัต่อเนืองของอุปสงคใ์นประเทศทงัการบริโภคและการลงทุน และการขยายตวัของการผลิตภาค

เกษตร คาดว่าอตัราเงินเฟ้อทวัไปเฉลียจะอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.5 – 3.5 และจากการทีเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตวัไดต้่อเนืองและ

เงินเฟ้อทีแมว่้าจะผา่นจุดสูงสุดไปแลว้ แต่ก็ยงัคงอยูใ่นระดบัสูง ทาํให้นโยบายการเงินทีผอ่นคลายมากเป็นพิเศษมีความจาํเป็นลดลง 

จะเห็นได้จากการทีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติปรับขึนอตัราดอกเบียนโยบายไปแล้ว 3 ครัง ในการประชุม     

เดือนสิงหาคม กนัยายน และพฤศจิกายน มาอยู่ทีระดบัร้อยละ 1.25 ต่อปี และคาดว่าทิศทางอตัราดอกเบียนโยบายของไทยน่าจะ

ทยอยปรับเพิมขึนไดอ้ีกอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

 ภาพรวมการลงทุนในช่วง 1 ปีทีผา่นมา (29 ธันวาคม 2564 – 28 ธันวาคม 2565) ผลตอบแทนของ Thai Property Funds & 

REITs ปรับตวัลดลงร้อยละ 3.7 จากความกงัวลของนกัลงทุนต่อการเพิมความเขม้งวดของนโยบายการเงิน การปรับตวัเพิมขึนอยา่ง

รวดเร็วของอตัราเงินเฟ้อ ความขดัแยง้เชิงภูมิศาสตร์การเมือง และการเติบโตของเศรษฐกิจในอตัราทีชะลอตวัลงของประเทศจีน 

หากพจิารณาคาดการณ์อตัราเงินปันผลจ่ายของ Thai Property Funds & REITs ในปี 2566 อยู่ทีประมาณ 6.8% ส่วนตา่งระหว่างอตัรา

เงินปันผลจ่ายและอตราดอกเบียพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี (Yield Spread) อยู่ทีระดบัประมาณ 3.3% ใกลเ้คียงค่าเฉลียยอ้นหลงั 10 ปี 

จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทงัการเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลบัมาเป็นปกติมากขึน อีกทงัส่วนลดค่าเช่าต่างๆในช่วง COVID-19 ปรับ

ลดลงค่อนขา้งมาก 

 สาํหรับกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตีเซ็คเตอร์ฟันด์เพือการเลียงชีพ ในรอบ 1 ปีทีผา่นมา กองทุนยงัคงรักษาการลงทุน

ตามนโยบายการลงทุน โดยกระจายการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัสตเ์พือการลงทุนทีมีอตัราการเช่าสูง มีรายไดค้่าเช่า

สมาํเสมอ และสามารถจ่ายผลตอบแทนไดอ้ย่างต่อเนือง โดยนาํหนกัการลงทุนกระจายอยู่ในหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น ศูนยก์ารคา้ 

พืนทีนิคมอุตสาหกรรม อาคารสาํนกังาน โรงแรม เป็นตน้ 

 ทา้ยทีสุดนี บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอให้คาํมนัว่าบริษทัจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพือผลประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ยอ้นหลงั 

3 เดือน 

ยอ้นหลงั 

6 เดือน 

ยอ้นหลงั 

1 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

3 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

5 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

10 ปี 1 

ตงัแต่จดัตงั

กองทุน 1 

28 ก.ย. 65 

ถึง 28 ธ.ค. 65 

28 มิ.ย. 65 

ถึง 28 ธ.ค. 65 

28 ธ.ค. 64 

ถึง 28 ธ.ค. 65 

28 ธ.ค. 62 

ถึง 28 ธ.ค. 65 

28 ธ.ค. 60 

ถึง 28 ธ.ค. 65 

- 

ถึง 28 ธ.ค. 65 

29 ธ.ค. 58 

ถึง 28 ธ.ค. 65 

T-PropertyRMF 2.84 3.34 -3.52 -9.56 -1.56 - 1.33 

Benchmark -4.48 -6.11 -8.10 -5.05 -1.15 - 0.78 

Information Ratio2 0.82 1.15 0.59 -0.44 -0.05 - 0.07 

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน 

4.52 5.76 6.89 11.75 10.08 - 9.19 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขนึไป คิดเป็น % ตอ่ปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง Benchmark คาํนวณจาก 

1. ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(PF&REIT Total Return Index)

สัดส่วน % 

2. ดชันี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 40%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปลียนเพอืเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน

3. ดชันี MSCI World Infrastructure สัดส่วน 20% 

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปลียนเพอืเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน

สาํหรับผลกาํรดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกว่า 1 ปี คาํนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.11 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ทา่นผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

จัดการทีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th 

ในเมนูหัวขอ้ “เกียวกบัเรา/การกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียง” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงและคู่มือการลงทุน ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอ              

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาตพรกอพเพอรรตทตเซกคเตอรรฟฟนดรเพพทอการเลทตยงชทพ

ของรอบปปบบญชทตบตงแตควบนททท 29 ธบนวาคม 2564 ถถงวบนททท 28 ธบนวาคม 2565

จจานวนเงงน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจบดการ (management fee) 1.337%1,051,442.90

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.134%105,144.30

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนร (trustee fee) 0.021%16,823.07

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาสอบบบญชท 0.051%40,300.00

คคาใชรจคายในการจบดทจารายงานและเอกสารของกองททน 0.014%10,978.22

คคาใชรจคายอพทนๆ  0.005%3,043.94

รวมคคาใชรจคายทบตงหมด 1.562%1,227,732.43

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

- ค่าใชจ่้ายท�งัหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ�ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดข� ึนจากการซ�ือขายหลกัทรัพย์

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน� ี
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกยีวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตงัแต่วนัที 29 ธนัวาคม 4 ถึงวนัที 28 ธนัวาคม  

รายชือบุคคลทีเกียวขอ้งทีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

รายชือผู้จัดการกองทุน 

ลาํดบั ชือ – นามสกุล วนัทเีริมบริหารกองทุน 

1 นางสาวพชัราภา มหัทธนกุล 28 มิถุนายน 2564 

2 นายอนุชา  จิตสมเกษม 29 ธนัวาคม 2559 

3 นายศตนนท ์ทนั 18 เมษายน 2560 

4 นายวสวตัติ จิรวิชญ 07 มิถุนายน 2564 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวขอ้งและรายชือผูจ้ดัการกองทุนไดที้ บลจ.อีสทส์ปริง 

(ประเทศไทย) โดยตรง หรือทีเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) (www.eastspring.co.th) และ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

ขอ้มูลเพมิเติม 

เรือง การแกไ้ขเพิมเติมขอ้ผกูพนั – แกไ้ขชือบริษทัจดัการ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อสีทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั ไดมี้การแกไ้ขเพมิเติมขอ้ผกูพนั – แกไ้ขชือ

บริษทัจดัการและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทงันี จะมีผลตงัแต่วนัที 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป โดยมี

รายละเอียด ดงันี 

หวัขอ้ ขอ้มูลเดิม ขอ้มูลใหม ่

ขอ้ผูกพนั 

1.บริษทัจดัการ

ชือบริษทัจดัการ : 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั  
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั  

2.นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชือ :
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั  

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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กองททนเปปดธนชาตพรรอพเพอรรตตตเซรคเตอรรฟฟนดรเพพพอการเลตตยงชตพ

คคานายหนนาซพตอขายหลลกทรลพยร

สสาหรลบรอบบลญชต 29 ธลนวาคม 2564 ถถง 28 ธลนวาคม 2565

ลสาดลบ ชพพอบรรษลทนายหนนา คคานายหนนา 

(พลนบาท)

อลตราสควนคคานายหนนา

แตคละรายตคอ

คคานายหนนาทลตงหมด

1 บรรษลทหลลกทรลพยร ดตบตเอส วรคเคอรรส (ประเทศไทย) จสากลด 11.72 66.31%

2 บรรษลทหลลกทรลพยร ภลทร จสากลด (มหาชน) 2.29 12.95%

3 บรรษลท หลลกทรลพยรยยโอบต เคยรเฮตยน (ประเทศไทย) จสากลด (มหาชน) 1.58 8.92%

4 บรรษลทหลลกทรลพยร ไทยพาณรชยร จสากลด 1.55 8.75%

5 บรรษลทหลลกทรลพยร ทรสโกน จสากลด 0.54 3.07%

รวมคคานายหนนาซพตอขายหลลกทรลพยร 100.00%17.68

5
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหนี รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

Bank of America 

The Bank of Nova Sctia 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 

ธนาคารซิตีแบงก์ 

ขอ้มูลวิจยั เพอืใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์ออ๊ฟสกอตแลนด ์เอ็น.วี. 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ 

ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิงคอร์ปอเรชนั จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชียพลสั จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ขอ้มูลวิจยั เพือใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี เงนิฝาก 

ณ วนัที 28 ธนัวาคม  

กลุม่ของตราสาร มูลค่าตามราคา

ตลาด (พนับาท) 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทนุเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํ

ประกนั 

11,014.34 13.66% 

(ค) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก 

ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

(ง) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตาํกวา่ 

investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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69,649.36 100.00 69,649.36

69,649.36 100.00 69,649.36

69,649.36 100.00 69,649.36

6,803.10 9.77 6,803.10

6,790.00 9.75 6,790.00

6,791.40 9.75 6,791.40

6,612.39 9.49 6,612.39

6,554.73 9.41 6,554.73

5,432.44 7.80 5,432.44

4,752.31 6.82 4,752.31

4,318.32 6.20 4,318.32

4,147.00 5.95 4,147.00

4,085.48 5.87 4,085.48

3,381.00 4.85 3,381.00

3,105.00 4.46 3,105.00

2,947.35 4.23 2,947.35

2,576.00 3.70 2,576.00

1,352.84 1.94 1,352.84

0.00 0.00 0.00

11,014.34

11,012.34

10,688.99

323.34

2.00

2.00

(49.42)

85.65

(135.07)

69,649.36 100.00 80,614.28

สินทรัพย์อืน 0.11

หนีสินอืน (0.16)

100.00

หมายเหต ุ   * อนัดบัความน่าเชือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.00

สินทรัพย์อืนและหนีสินอืน (0.05)

UOBT - S/A ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 323.01 0.40

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

เงินฝากธนาคาร 13.65

ประเภทออมทรัพย์ 13.65

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 10,679.49 13.25

IMPACT ทรัสตเ์พอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอ์ิมแพค็โกรท 109.10 1.68

SPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์นามบินสมุย 241.00 0.00

BAREIT ทรัสตเ์พอืการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์นามบนิการบินกรุงเทพ 280.70 3.66

BOFFICE ทรัสตเ์พอืการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 322.00 3.20

SPRIME ทรัสตเ์พอืการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอส ไพรม์ โกรท 490.00 4.19

CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 270.00 3.85

FUTUREPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค 286.00 5.14

GVREIT ทรัสตเ์พอืกาํรลงทุนในสิทธิกาํรเชาํอสังหาํริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ 446.50 5.07

ALLY ทรัสตเ์พอืการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยอ์ลัไล 660.04 5.90

LHHOTEL ทรัสตเ์พอืการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 340.03 5.36

CPTGF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ซี.พ.ีทาวเวอร์ โกรท 891.80 8.13

WHAIR ทรัสตเ์พอืการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยด์บับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล 710.12 6.74

LPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าโลตสัส์ รีเทล โกรท 539.00 8.42

FTREIT ทรัสตเ์พอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พอือุตสาหกรรม เฟร

เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี

648.27 8.20

WHART ทรัสตเ์พอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท 635.80 8.44

CPNREIT กองทรัสตเ์พอืการลงทุนในสิทธิการเช่าอสั งหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 350.00 8.42

ทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 86.40

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 86.40

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 86.40

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

TRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตีเซ็คเตอร์ฟันด์เพือการเลยีงชีพ

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วันที 28 ธันวาคม 2565

ชือหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย

 (%)

อนัดับความน่าเชือถือ วันครบ

กาํหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตัว

(พันบาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน
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อนัดับความน่าเชือถือของตราสารหนีระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส

เรสติง 

บ.ฟิทซ์ เรทติง 

(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทติง 

AAA AAA (tha) ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตาํสุด กลุม่ตราสารหนี 

ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตาํมาก 

A A (tha) ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตาํ 

BBB BBB (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเชือถือตาํกวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหนี 

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมากทีสุด และเริมมี

ความเสียงตอ่การผิดนดัชาํระหนี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะทีผิดนัดชาํระหนี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติง และ บ.ฟิทซ ์เรทติง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต

ขา้งตน้ เพือใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตทีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกว่าเล็กนอ้ย (-) 

ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทติง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือแสดงถึงการ

ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Description 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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4

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3 69,649,360.65            75,513,136.25            

เงินฝากธนาคาร 5 11,004,494.33            8,607,213.13              

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปันผล 94,847.08                   6,977.83 

สินทรัพยอ่ื์น 638.89 344.08 

รวมสินทรัพย์ 80,749,340.95            84,127,671.29            

หนีสิ้น

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 3,050.00 1,017,604.24              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 129,397.14                 136,507.90                 

หน้ีสินอ่ืน 2,618.35 3,395.66 

รวมหนีสิ้น 135,065.49                 1,157,507.80              

สินทรัพย์สุทธิ 80,614,275.46            82,970,163.49            

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 73,483,402.72            72,970,545.02            

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 21,614,889.86            21,592,023.14            

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน (14,484,017.12)           (11,592,404.67)           
สินทรัพย์สุทธิ 80,614,275.46            82,970,163.49            

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.9704 11.3703 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 7,348,340.2718 7,297,054.5044

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตีเ้ซ็คเตอร์ฟันด์เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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5

จ านวนเงินต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หน่วยลงทุน

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยอ์ลัไล 660,043.00       4,752,309.60         6.82           

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยส์นามบิน

การบินกรุงเทพ 280,700.00       2,947,350.00         4.23           

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 322,000.00       2,576,000.00         3.70           

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 270,000.00       3,105,000.00         4.46           

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 350,000.00       6,790,000.00         9.75           

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 891,800.00       6,554,730.00         9.41           

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 648,274.00       6,612,394.80         9.49           

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค 286,000.00       4,147,000.00         5.95           

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ 446,500.00       4,085,475.00         5.87           

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอิ์มแพค็โกรท 109,100.00       1,352,840.00         1.94           

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 340,025.00       4,318,317.50         6.20           

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าโลตสัส์ รีเทล โกรท 539,000.00       6,791,400.00         9.75           

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยส์นามบินสมุย 241,000.00       - -             

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอส ไพรม ์โกรท 490,000.00       3,381,000.00         4.86           

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยด์บับลิวเอชเอ 

อินดสัเตรียล 710,123.00       5,432,440.95         7.80           

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ 

พรีเม่ียม โกรท 635,804.00       6,803,102.80         9.77           

รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 69,649,360.65       100.00       

รวมหน่วยลงทุน 69,649,360.65       100.00       

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 92,513,340.81 บาท) 69,649,360.65       100.00       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตีเ้ซ็คเตอร์ฟันด์เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์
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6

จ านวนเงินต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หน่วยลงทุน

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

610,043.00       4,209,296.70         5.57

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยภิ์รัชออฟฟิศ 322,000.00       2,881,900.00         3.82

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 302,400.00       3,719,520.00         4.93

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 350,000.00       7,000,000.00         9.27

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 891,800.00       7,758,660.00         10.28

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 552,274.00       6,958,652.40         9.22

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค 254,500.00       3,690,250.00         4.89

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ 446,500.00       4,509,650.00         5.97

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์หมราช 710,123.00       6,284,588.55         8.32

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอิ์มแพค็โกรท 364,000.00       6,406,400.00         8.48

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 348,525.00       2,857,905.00         3.78

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าโลตสัส์ 

รีเทล โกรท 528,400.00       7,556,120.00         10.01

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาฯ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตส์ 90,000.00         742,500.00            0.98

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยส์นามบินสมุย 241,000.00       - -             

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอส ไพรม ์โกรท 410,000.00       2,849,500.00         3.77

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าไทยแลนด์

ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี 300,000.00       2,625,000.00         3.48

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ 

พรีเม่ียม โกรท 426,812.00       5,463,193.60         7.23

รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 75,513,136.25       100.00       

รวมหน่วยลงทุน 75,513,136.25       100.00       

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 95,781,559.50 บาท) 75,513,136.25 100.00

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตีเ้ซ็คเตอร์ฟันด์เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยอ์ลัไล
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7

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 16,364.51                   14,891.18                   

รายไดจ้ากเงินปันผล 4,662,839.06              5,758,981.98              

รายไดอ่ื้น 34,525.18                   99,666.66                   

รวมรายได้ 4,713,728.75              5,873,539.82              

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,7 1,051,442.90              1,126,489.56              

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 6 16,823.07                   18,023.89                   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,7 105,144.30                 112,648.98                 

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 40,300.00                   40,300.00                   

ค่าใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 585.00 2,965.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 13,437.16                   44,159.02                   

รวมค่าใช้จ่าย 1,227,732.43              1,344,586.45              

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ 3,485,996.32              4,528,953.37              

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (3,782,051.86)             (902,617.51)                

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (2,595,556.91)             (4,029,333.48)             

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และที่ยงัไม่เกิดขึน้ (6,377,608.77)             (4,931,950.99)             

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (2,891,612.45)             (402,997.62)                

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตีเ้ซ็คเตอร์ฟันด์เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 28 ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
18



8

(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การด าเนินงาน (2,891,612.45)             (402,997.62)                

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 7,173,453.28 18,008,443.08            

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (6,637,728.86) (21,887,092.88)           

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (2,355,888.03) (4,281,647.42)             

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 82,970,163.49 87,251,810.91            
สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี 80,614,275.46 82,970,163.49            

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 7,297,054.5044 7,666,173.6167          

บวก หน่วยลงทุนท่ีขายระหวา่งปี 659,636.3036 1,577,855.2555          

หกั หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนระหวา่งปี (608,350.5362) (1,946,974.3678)         
หน่วยลงทุน ณ วนัส้ินปี 7,348,340.2718 7,297,054.5044

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 28 ธันวาคม 2565

หน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตีเ้ซ็คเตอร์ฟันด์เพ่ือการเลีย้งชีพ
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9 
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตีเ้ซ็คเตอร์ฟันด์เพ่ือการเลีย้งชีพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 28 ธนัวาคม 2565 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตีเ้ซ็คเตอร์ฟันด์เพ่ือการเลีย้งชีพ
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ต้ีเซ็คเตอร์ฟันดเ์พ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด ไม่มีก าหนด

อายโุครงการ กองทุนไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ใหจ้ดัตั้ง
เป็นกองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจดัการ เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2558 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 
1,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
บริษทัจดัการไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) ตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป (เดิมจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการ
กองทุน ธนชาต จ ากดั) 

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย 
จ ากดั ไดด้ าเนินการควบรวมกิจการเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงภายหลงัจากการควบรวมกิจการ จะด าเนินการภายใตช่ื้อ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ต้ีเซ็คเตอร์ฟันดเ์พ่ือการเล้ียงชีพ เป็นกองทุนเป็นกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีมีการรับโอนเงิน
จากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมท่ีมุ่งลงทุนในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงมีนโยบายการลงทุนท่ี
มุ่งเนน้ลงทุนในหลกัทรัพย/์ตราสาร ทั้งท่ีจดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยูร่ะหว่างการกระจายการถือหน่วยหรือเปิดเสนอ
ขายคร้ังแรก ต่อไปน้ี โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน หลกัทรัพย/์ตราสาร
ดงักล่าวไดแ้ก่ 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และหรือ หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย ์(REITs)  และ
หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย ์และหรือทรัสต ์หรือการจดัตั้งในรูปอ่ืนใด ท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ี
มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และหรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) และหรือตราสาร
ของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศ และหรือ Exchange Traded Fund ท่ีเน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย ์
(REITS ETF) ท่ีจดทะเบียนทั้งในและตา่งประเทศโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุน และหรือ 

2. หุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีรายช่ืออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมหรือท่ีมีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย ์และหรือหลกัทรัพย/์ตราสารอื่นใดท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบหรือมีประกาศหรือกฎหมายก าหนด
เพ่ิมเติมให้เป็นทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมท่ีมุ่งลงทุนในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ามารถลงทุนและนบัรวมเป็น
การลงทุนในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ด ้ทั้งน้ี การลงทุนดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด หรือตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ
ให้ลงทุนได ้

 กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นขา้งตน้ ไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาการลงทุนใน
ต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้
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1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตีเ้ซ็คเตอร์ฟันด์เพ่ือการเลีย้งชีพ (ต่อ)

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีอาจ
เกิดขึ้นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็นว่า
เหมาะสม ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวตอ้งไม่ขดักบัประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงตราสารท่ีมีลกัษณะ
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured note) 

กองทุนจะไม่ลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
(Unrated Securities) ยกเวน้กรณีท่ีในขณะท่ีเร่ิมลงทุนตราสารนั้น เป็นตราสารท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลงต ่ากว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมี
ไวซ่ึ้งตราสารดงักล่าวต่อไปได ้รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเห็นชอบให้
ด าเนินการได ้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง
บัญชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย   
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ
3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 
กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม อยา่งไรก็ตามส าหรับ

ลูกหน้ี กรณีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของ
รายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
การวดัมูลค่าภายหลงั 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนในประเทศไทยวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
โดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุน

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย

การผิดนดัช าระ 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนดัช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ียทนัที

เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ไดรั้บสามารถประมาณไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทนุซ้ือมาพร้อมกบัเงินลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้ง
รับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 
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3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัตั้งแต่วนัท่ีมีสิทธิจะไดรั้บ 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

การรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.4 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพ่ือ

ท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่ว่าผูถื้อ
หน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน
กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 28 ธนัวาคม 

2565 2564 

ซ้ือเงินลงทุน 9,379,663.00 9,975,142.60 
ขายเงินลงทุน 8,865,829.83 7,747,693.16 

5. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 28 ธนัวาคม 2565 ณ วันที่ 28 ธนัวาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 0.40 10,679,485.89 0.20 8,282,688.65 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 0.40 323,008.44 0.15 322,524.48 

กระแสรายวัน 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) - 2,000.00 - 2,000.00

รวม 11,004,494.33 8,607,213.13 
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6. ค่าใช้จ่าย

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วนัท่ี 
11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป (เดิม บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
จนถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2565) โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนท่ีกองทุน
ถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งส้ินหักดว้ยมูลค่า

หน้ีสินทั้งส้ิน ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วนัท่ีค  านวณ 

7. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกีย่วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทนุ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคมุกองทุนหรือถูกควบคมุโดยกองทนุไม่

ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 
กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

บริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั  ความสัมพนัธ์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

เป็นบริษทัจดัการกองทุน (ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป) 

เป็นบริษทัจดัการกองทุน (จนถึง 10 กรกฎาคม 2565) 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)) 

เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และ
ตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป เปล่ียนเป็นผูถื้อหุน้
ของบริษทัจดัการกองทุน 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เ ป็นผู ้ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุน  และได้รวมกับ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด  (มหาชน) เ ม่ือวันท่ี  
3 กรกฎาคม 2564 

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดี ยวกนักบับริษทั
จดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 
7.1 รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 28 ธนัวาคม นโยบายการก าหนดราคา 

2565 2564 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
     ค่าธรรมเนียมการจดัการ 569,799.74 1,126,489.56 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 56,979.98 112,648.98 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
     ค่าธรรมเนียมการจดัการ 481,643.16 - ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน

     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 48,164.32 - ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน
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7. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 28 ธนัวาคม 

2565 2564 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
     ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย - 86,476.60
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย - 8,647.67 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
     ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย 80,104.97 - 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 8,010.50 - 

8. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
8.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่
ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้ 

กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 28 ธนัวาคม 2565 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
หน่วยลงทนุ 69,649,360.65 - - 69,649,360.65 
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14 
8.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 28 ธนัวาคม 2564 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
หน่วยลงทนุ 75,513,136.25 - - 75,513,136.25 

เงินลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจดั
ประเภทอยู่ในระดับท่ี 1 นั้นประกอบดว้ยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิง
ส าหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 

8.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด
ลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการ
ปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 28 ธนัวาคม 2565 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงท่ี 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ 

รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 11,002,494.33 - 2,000.00 11,004,494.33 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - - 69,649,360.65 69,649,360.65 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 28 ธนัวาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงท่ี 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ 

รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 8,605,213.13 - 2,000.00 8,607,213.13 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - - 75,513,136.25 75,513,136.25 
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8.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยแบ่งตามวนัท่ีท่ีครบก าหนดนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระ 
ส าคญั ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 28 ธนัวาคม 2565 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 11,004,494.33 - - - - 11,004,494.33 
เงินลงทุนใน   
   หน่วยลงทุน - - - - 69,649,360.65 69,649,360.65 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 28 ธนัวาคม 2564 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 8,607,213.13 - - - - 8,607,213.13 
เงินลงทุนใน   
   หน่วยลงทุน - - - - 75,513,136.25 75,513,136.25 

8.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

8.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

8.6 ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบัความ

ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้นบวกหรือ
ลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

8.7 การบริหารความเส่ียง 
กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

9. การอนุมตัิงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2566 
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