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กองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ี 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย 
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สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ต้ังแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 
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สาสนจาก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใครขอรายงานการดําเนินงานของกองทุน
เปดธนชาตตราสารหน้ี 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย สําหรับรอบระยะเวลาระหวางวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 ถึง 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 ใหทานผูถือหนวยลงทุนไดทราบดังนี้ 
 เศรษฐกิจไทยในป 2563 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหดตัวรอยละ 6.1 เทียบกับการขยายตัว 
รอยละ 2.3 ในป 2562 ปจจัยหลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 หลังจากท่ีหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงไทย
ไดมีการปดเมืองสงผลใหตัวเลขเศรษฐกิจออนแอทําระดับตํ่าท่ีสุดเปนประวัติการณ ท้ังตัวเลขภาคการทองเท่ียว
และการสงออกของไทยไดรับผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบายการเงินไทยจึงไดมีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายจํานวน 3 คร้ัง ในป 2563 จากรอยละ 1.25 มาอยูท่ี รอยละ 0.5 เพื่อกระตุนเศรษฐกิจซ่ึง
สอดคลองกับธนาคารกลางท่ัวโลกท่ีปรับลดอัตราดอกเบ้ียลง ทางดานตลาดตราสารหนี้ไทยอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยไดปรับตัวลดลงจากดอกเบ้ียนโยบายท่ีปรับลงรวมถึงนักลงทุนยังคงมีความกังวลถึง
ผลกระทบทางลบของ COVID-19 ท่ีมีผลตอภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน จึงทําใหมีเม็ด
เงินเขาลงทุนในสินทรัพยปลอดภัย เชน พันธบัตร ประกอบปริมาณพันธบัตรออกใหมไมไดมีมากข้ึนบวกกับ
สภาพคลองในระบบท่ียังคงอยูในระดับสูงยังเปนอีกหนึ่งสาเหตุท่ีทําใหมีแรงซ้ือตราสารหน้ีจากนักลงทุนอยาง
ตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจท่ียังมีความไมแนนอนสูง 
 สําหรับเศรษฐกิจในป 2564 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมทยอยฟนตัวแตยังมีความไมแนนอนสูงข้ึนอยูกับ
สถานการณและมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม และข้ึนอยูกับการเปดประเทศรับ
การกลับมาของนักทองเท่ียวตางชาติ รวมถึงประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนปองกัน COVID-19 ทําใหคาดวา
ดอกเบ้ียนโยบายยังคงทรงตัวอยูในระดับตํ่าเพื่อสนับสนุนการฟนตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจและอัตราเงิน
เฟอของไทยนาจะไมปรับตัวเพิ่มข้ึนรวดเร็วนัก อยางไรก็ตาม ทิศทางตลาดตราสารหนี้ไทยในป 2564  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะเคล่ือนไหวผันผวนข้ึนตามปจจัยตางประเทศเปนหลักโดยเฉพาะการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 
 สําหรับกองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ี 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย ในรอบระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา 
กองทุนยังคงถือครองตราสารหนี้ท่ีมีคุณภาพ ภายใตกรอบการลงทุนของโครงการ โดยอายุคงเหลือของตราสาร
ใกลเคียงกับวันครบกําหนดอายุโครงการ เพื่อความม่ันคงของเงินลงทุนเปนสําคัญ  
 ทายท่ีสุดนี้ บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอยางรอบคอบ เพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวย
ลงทุนทุกทาน 

                  ขอแสดงความนับถือ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
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ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ตั้งแต 

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

2 พ.ย. 63  
ถึง 2 ก.พ. 64

2 ส.ค. 63  
ถึง 2 ก.พ. 64

2 ก.พ. 63  
ถึง 2 ก.พ. 64

-  
ถึง 2 ก.พ. 64

-  
ถึง 2 ก.พ. 64

-  
ถึง 2 ก.พ. 64

8 ก.พ. 62  
ถึง 2 ก.พ. 64

TFixed3Y1AI 0.77 1.50 2.10 - - - 3.61

Benchmark - - - - - - -

Information Ratio2 4.20 7.71 3.30 - - - 5.94

ความผันผวนของ

ผลการดําเนินงาน

0.18 0.19 0.64 - - - 0.61

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการดําเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไมไดคํานวณเปน % ตอป 
1 ผลการดําเนินงานยอนหลัง 1 ปข้ึนไป คิดเปน % ตอป 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจัดการกองทุน ในการสรางผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเส่ียง 
Benchmark: คํานวณจาก ไมมีดัชนีเทียบวัดท่ีเหมาะสม เนื่องจากเปนกองทุนรวมตราสารหน้ีแบบกําหนดระยะเวลา
ลงทุน โดยกองทุนถือครองตราสารจนครบอายุโครงการ (Buy and hold) 
 

การเปดเผยอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เทากับ 0.00 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี 
 

การใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนบริษัทจัดการ 

ทานผูถือหนวยลงทุนสามารถคนหารายละเอียดการเขารวมประชุมสามัญประจําปและประชุมวิสามัญของบริษัท
จัดการท่ีกองทุนถือลงทุนไดผานทางเว็บไซตของ บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com  
ในเมนูหัวขอ “รูจักบลจ.” 
 
 
 

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต  
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และโปรดขอคําแนะนําเพ่ิมเติม กอนตัดสินใจลงทุน 
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของ

กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 

ของรอบปบัญชีต้ังแตวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ 2563 ถึง วันท่ี 2 กุมภาพนัธ 2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

รอยละของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ 

คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee) 2,369.06 0.278% 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) * * 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee) 169.22 0.020% 
คาท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไมมี ไมมี 
คาใชจายอ่ืนๆ 54.60 0.006% 

รวมคาใชจายท้ังหมด 2,592.88 0.304% 
- คาธรรมเนียม คาใชจาย รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
- คาใชจายท้ังหมดไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย

หลักทรัพย 
- คาใชจายดังกลาวไมรวมคาใชจายภาษีตราสารหน้ี 

 

รายงานขอมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ของรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 ถึง วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 

รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีกองทุนมีการทําธุรกรรม 
กองทุนภายใตการจัดการของบริษัท 

 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 
 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
1 นายวิศิษฐ ช่ืนรัตนกุล 26 มกราคม 2560 
2 นางสาววภิาสิริ เกษมสุข 26 มกราคม 2560 
3 นางรัชนิภา พรรคพานิช 26 มกราคม 2560 
4 นางสาวทัชภรณ โอภาสขจรเดช 25 เมษายน 2561 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของและรายช่ือผูจัดการกองทุนไดท่ี บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ีเว็บไซตของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน 
 

บริษัทคูคาตราสารหนี้ รายการผลประโยชนตอบแทนของกองทุน 
Bank of America  
The Bank of Nova Sctia  
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน)  
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอรปอเรท แอนดอินเวสเมนท
แบงก 

 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
ธนาคารเจพีมอรแกน เชส  
ธนาคารซิต้ีแบงก  
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)  

 
 ขอมูลวิจัย เพือ่ใชเปนขอมูลในการ

ตัดสินใจลงทุน 

ธนาคารดอยซแบงก 
ธนาคารเดอะรอยัลแบงกออฟสกอตแลนด เอ็น.วี. 
ธนาคารทหารไทย จํากัด  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารบีเอ็มพี พารีบาส  
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)  
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  
ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงกิ้งคอรปอเรช่ัน จํากัด   
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด  
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  
บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จาํกัด (มหาชน)  
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  
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TRIS FITCH S&P Moody's

9,997.67 1.18 9,997.67

9,997.67 1.18 9,997.67

18/02/2564 7,999.01 0.94 7,999.01

22/04/2564 1,998.65 0.24 1,998.65

838,376.71 98.82 840,660.95

60,802.41 7.17 60,877.63

2.86 A+ A* 18/01/2565 60,802.41 7.17 60,877.63

156,080.99 18.40 155,955.29

2.96 A-* 01/02/2565 156,080.99 18.40 155,955.29

161,277.16 19.01 163,162.88

3.20 AA* AA(tha) Baa3* 19/03/2565 161,277.16 19.01 163,162.88

156,151.71 18.41 156,192.47

4.80 01/02/2565 156,151.71 18.41 156,192.47

238,402.57 28.10 238,767.04

2.88 A 01/02/2565 137,559.81 16.21 137,581.27

3.13 A-* 25/12/2564 100,842.75 11.89 101,185.77

65,661.88 7.74 65,705.63

2.73 A- 25/01/2565 65,661.88 7.74 65,705.63

3,869.28

3,867.28

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 3,867.28

2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

2,040.44

2,312.85

(272.42)

รวมท้ังสิ้น 848,374.38 100.00 856,568.33

มูลคาตาม

ราคาตลาดไมรวม

ดอกเบี้ยคางรับ

(พันบาท)

รอยละของ

เงินลงทุน

มูลคาตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบี้ยคางรับ

(พันบาท)

รอยละของ

มูลคา 

ทรัพยสินสุทธิ

ชื่อหลักทรัพย อัตรา

ดอกเบ้ีย 

(%)

อันดับความนาเช่ือถือ วันครบ

กําหนด

จํานวนหนวย 

(พันหนวย)/

มูลคาหนาต๋ัว

(พันบาท)

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 1.16

อายุคงเหลือนอยกวา 1 ป 1.16

CB21218A พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 8,000.00 0.93

CB21422C พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 2,000.00 0.23

หุนกู 98.15

พาณิชย 7.11

CPALL221A บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 60,000.00 7.11

เงินทุนและหลักทรัพย 18.21

THANI222A บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 155,000.00 18.21

อาหารและเคร่ืองดื่ม 19.06

TBEV223A บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 157,000.00 19.06

การแพทย 18.23

VTN222A บริษัท เวชธานี จํากัด (มหาชน) 155,000.00 18.23

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 27.87

WHART222 ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โก 136,000.00 16.06

AP21DA บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 100,000.00 11.81

พลังงานและธุรกิจเก่ียวเน่ือง 7.67

GULF221A บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 65,000.00 7.67

เงินฝากธนาคาร 0.45

ประเภทออมทรัพย 0.45

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 3,866.23 0.45

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 2.00 0.00

100.00

สินทรัพยอ่ืนและหน้ีสินอ่ืน 0.24

สินทรัพยอ่ืน 0.27

หน้ีสินอ่ืน (0.03)

รายงานสรุปเงนิลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 

กลุมของตราสาร มูลคาตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตางประเทศ 9,997,668.42 1.17% 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนธนาคารพาณิชย หรือบริษัท

เงินทุนเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้า
ประกัน 

3,869,278.60 0.45% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีไดรับ rating ในระดับ investment grade เปนผูออก ผู
รับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน 

684,468,477.07 79.91% 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระดับท่ีตํ่ากวา 
investment grade หรือไมมี rating เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง หรือผูคํ้าประกัน 

156,192,473.90 18.23% 

สัดสวนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) 15.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืน 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
* อันดับความนาเช่ือถือ (Rating) ของผูออกตราสาร 
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อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟทซ เรทต้ิง (ประเทศ
ไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความนาเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเสี่ยงตํ่าสุด กลุมตราสารหน้ี 
ระดับนาลงทุน (Investment Grade 

Bonds) 
AA AA (tha) ความนาเช่ือถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก 
A A (tha) ความนาเช่ือถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความนาเช่ือถืออยูในเกณฑพอใช 
BB BB (tha) ความนาเช่ือถือตํ่ากวาระดับปานกลาง กลุมตราสารหน้ี  

ระดับเก็งกําไร (Speculative Grade 
Bonds) 

B B (tha) ความนาเช่ือถืออยูในเกณฑตํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความนาเช่ือถืออยูในเกณฑตํ่ามากท่ีสุด และเริ่มมีความเสี่ยงตอการผิดนัด

ชําระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูในภาวะท่ีผิดนัดชําระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟทซ เรทติ้ง ไดใชสัญญลักษณ บวก (+) และ ลบ (-) ตอทายอันดับเครดิตขางตน เพื่อใชขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยาม
เอาไวมากกวาเล็กนอย (+) และ นอยกวาเล็กนอย (-) ตามลําดับ สําหรับ ฟทซ เรทต้ิง เปนสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคําวา (tha) ตอทายเพ่ือแสดงถึงการ
ใหอันดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย 
 

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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งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 

เสนอ  ผูถือหนวยลงทุนของ กองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ี 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย 
ความเห็น 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย 
(“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดวย ดงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ  
วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ สําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผู
ลงทุนรายยอย    ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 ผลการดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ 
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุน
รวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
เกณฑในการแสดงความเห็น 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวใน
วรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความ
เปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
ขอมูลอ่ืน 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอมูลท่ีรวมอยูในรายงานประจําปของกองทุน (แตไม
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีแสดงอยูในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับ
ขาพเจาภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีนี้ 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหความเช่ือม่ันตอขอมูล
อ่ืน 
ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณาวาขอมูล
อ่ืนนั้นมีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา
หรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกองทุนตามท่ีกลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะส่ือสารเร่ืองดังกลาวใหผูบริหารทราบเพ่ือใหมีการ
ดําเนินการแกไขท่ีเหมาะสมตอไป 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน  
ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามแนว
ปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงาน
ตอเนื่อง เปดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชี
สําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไม
สามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 
 ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยาง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอ
ไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ
ไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวา
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอ
ความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน  

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซ่ึงจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงาน
ตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงาน
ของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวของ หรือถาการ
เปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับ
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณ
หรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

- ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

 

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนยัสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 
บริษัท สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด 

 
 
 (นางสาวจนิตนา มหาวนิช)    
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4687 

 
กรุงเทพมหานคร : วันท่ี 23 มีนาคม 2564 
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(หนวย : บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย
เงินลงทุนตามมลูคายุติธรรม 4 848,374,378.01        853,662,295.60        
เงินฝากธนาคาร 6 3,868,234.25             1,627,379.09             
ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย 4,598,140.51             7,460,137.84             
สินทรัพยอ่ืน -                              6,455.27                     

รวมสินทรัพย 856,840,752.77        862,756,267.80        
หนี้สิน

คาใชจายคางจาย 8 266,522.02                265,833.31                
หนี้สินอ่ืน 5,896.64                     6,107.94                     

รวมหนี้สิน 272,418.66                271,941.25                
สินทรัพยสุทธิ 856,568,334.11        862,484,326.55        
สินทรัพยสุทธิ

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 798,240,294.59        820,665,170.50        
กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล 4 (1,660,230.73)           (368,698.40)              
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน 59,988,270.25          42,187,854.45          

สินทรัพยสุทธิ 856,568,334.11        862,484,326.55        

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.7307                      10.5095                      
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 79,824,029.4589      82,066,517.0503      

กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564
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(หนวย : บาท)
หมายเหตุ 2564 2563*

รายได 4
รายไดดอกเบ้ีย 27,755,368.05          26,972,377.18          

รวมรายได 27,755,368.05 26,972,377.18
คาใชจาย 4

คาธรรมเนียมการจัดการ 7,8 2,369,063.15             2,160,245.79
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 7 169,218.60                166,818.08
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 30,300.00                  30,000.00
คาใชจายในการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 20.00                          10.00
คาใชจายอ่ืน 24,286.76                  62,724.21

รวมคาใชจาย 2,592,888.51 2,419,798.08
รายได(ขาดทุน)สุทธิ 25,162,479.54 24,552,579.10
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 4

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุน 1,522.31                     -                              
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุน (7,363,006.92) 17,635,641.96

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไมเกิดขึ้น (7,361,484.61) 17,635,641.96

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 17,800,994.93 42,188,221.06
หัก ภาษีเงินได 4 (579.13) (366.61)
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 17,800,415.80          42,187,854.45          

กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 

1. ลักษณะของกองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย 
กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย (“กองทุน”) เปนกองทุนรวมประเภท
กองทุนเปด โดยมีอายุโครงการประมาณ 3 ป ท้ังนี้อายุโครงการจะไมตํ่ากวา 2 ป 11 เดือนและไมเกิน 3 ป 
1 เดือน นับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม กองทุนไดรับการอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) ใหจัดต้ังเปนกองทุนเปดและ
จดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการจัดการ เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562 มีมูลคาโครงการจดทะเบียน 
2,000 ลานบาท (แบงเปน 200,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) ในระหวางระยะเวลาการเสนอขาย
หนวยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไดไมเกิน 
300 ลานบาท จัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (“บริษัทจัดการ”) 
เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 บริษัทจัดการไดมีการเปล่ียนแปลงผูถือหุนรายใหญเปน บริษัท พรูเด็นเชียล 
คอรปอเรช่ัน โฮลดิ้งส ลิมิเต็ด จํากัด (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต 
จํากัด (มหาชน) 
กองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ี 3Y1 หามขายผูลงทุนรายยอย เปนกองทุนรวมตราสารหน้ี ซ่ึงมีนโยบาย
ลงทุนในหรือมีไวซ่ึงตราสารแหงหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศท่ี
เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได โดย
สามารถลงทุนไดท้ังในประเทศและตางประเทศ ท้ังนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตางประเทศไมเกิน
รอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) 
เพื่อปองกันความเส่ียง (Hedging) ตามหลักเกณฑท่ี ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนจะไมลงทุนในตรา
สารหนี้ท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 
กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน 
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไมได
กําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีท่ีมีผลบังคับ
ใชในรอบระยะเวลาบัญชีของขอมูลทางการเงิน 
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3. การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีใหมมาถือปฏิบัต ิ
ต้ังแตวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทุนไดนําแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดย
ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาใชปฏิบัติเปน
คร้ังแรก โดยกองทุนไมไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป
กอน ซ่ึงเปนแนวทางท่ีสามารถกระทําไดตามขอกําหนดของแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกลาว อยางไรก็
ตามการนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ
กองทุน โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี ้

3.      การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (ตอ) 
1. การบัญชีเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีกําหนดใหกองทุนวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม ซ่ึงไม
แตกตางจากนโยบายการบัญชีเดิม และกําหนดใหวัดมูลคาหนี้สินทางการเงินดวยราคาทุนตัดจําหนายโดย
รับรูดอกเบ้ียจายดวยอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง เดิมกองทุนรับรูดอกเบ้ียจายดวยอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาตาม
เกณฑคงคางการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบ
การเงินของกองทุน 

2. การวัดมูลคายตุิธรรม 
แนวปฏิบัติทางบัญชีไดกําหนดวัตถุประสงคของการวัดมูลคายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสําหรับ
รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติในการขายสินทรัพยหรือการโอนหนี้สินท่ีจะเกิดข้ึนระหวางผูรวมตลาด ณ 
วันท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรมภายใตสภาพปจจุบันของตลาด เดิมมูลคายุติธรรมหมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือ
และผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือโอนหน้ีสินกัน ในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจใน
การแลกเปล่ียน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 
นอกจากนี้ แนวปฏิบัติทางบัญชีไดกําหนดการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลคายุติธรรม กองทุนจึง
เปดเผยเพิ่มเติมดังท่ีกลาวในหมายเหตุขอ 9 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
3.1 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

นโยบายการบัญชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนําแนวทางปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติ 
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 
การจัดประเภทและการวัดมูลคา 
สินทรัพยทางการเงินท้ังหมดจัดประเภทเปนสินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร
หรือขาดทุนและวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกาไรหรือขาดทุนเงินลงทุนในตราสารหนี้
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคายุติธรรม โดยใชอัตราผลตอบแทนจากสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไมมีอัตราผลตอบแทน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินจะใช
อัตราผลตอบแทนท่ีสถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไมมีอัตราผลตอบแทนดังกลาว 
บริษัทจัดการ 
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จะประมาณราคายุติธรรมโดยใช หลักเกณฑตามท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด 
หนี้สินทางการเงินท้ังหมดเปนหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย ซ่ึงกองทุน
รับรูดอกเบ้ียจายโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหนี้ผิดนัดชําระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบ้ียคางรับโดยนําไปลดรายได
ดอกเบ้ียทันทีเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไมไดรับดอกเบ้ียและเม่ือจํานวนดอกเบ้ียท่ีจะ
ไมไดรับสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคางรับท่ีตองตัดบัญชีเปนดอกเบ้ียท่ีกองทุน
ซ้ือมาพรอมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบ้ียคางรับดังกลาวโดยนําไปเพิ่มตนทุนของเงินลงทุนท่ี
ซ้ือมา 

3.2 การวัดคาเงินลงทุน 
หลักทรัพยท่ีเปนตราสารหนี้ในประเทศไทยแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนและวัดมูลคาใน
ภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน โดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันท่ีวัดมูลคาเงินลงทุน 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

3.3 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
กองทุนบันทึกกําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในกําไรขาดทุน 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนายเม่ือเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในกําไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 
บัญชีสวนเกินและสวนลดมูลคาของตราสารหน้ีตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซ่ึงยอดท่ีตัด
จําหนายนี้แสดงเปนรายการปรับปรุงกับดอกเบ้ียรับ 

3.4 ภาษีเงินได 
กองทุนเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากรในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก
รายจาย 

3.5 การใชประมาณการทางบัญช ี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารตองใชการประมาณ
การรายการบัญชีบางรายการและตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงใน
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

3.6 บัญชีปรับสมดุล 
บัญชีปรับสมดุลถือเปนสวนหน่ึงของกําไรสะสม ซ่ึงจะบันทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ของกองทุน 
เพื่อทําใหผูถือหนวยลงทุนมีสวนในสินทรัพยสุทธิของกิจการลงทุนหรือไดรับสวนแบงจากกิจการลงทุน
เทาเทียมกันไมวาผูถือหนวยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 
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4. ขอมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงนิลงทุน 
กองทุนไดซ้ือขายเงินลงทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 และสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 8 
กุมภาพันธ 2562 ถึงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2563 สรุปไดดังนี้ 
    (หนวย : บาท) 

  2564  2563 
ซ้ือเงินลงทุน  28,974,848.11  856,996,324.71 
ขายเงินลงทุน  26,987,901.05  21,000,000.00 

 
5. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564  ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2563 

 อัตรา
ดอกเบี้ย 

 จํานวนเงิน  อัตราดอกเบี้ย  จํานวนเงิน 

 รอยละ 
(ตอป) 

 (บาท)  รอยละ (ตอป)  (บาท) 

ออมทรัพย        
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั 
(มหาชน) 

0.25  3,866,234.25  0.30  1,625,379.09 

กระแสรายวัน        
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั 
(มหาชน) 

-  2,000  -  2,000.00 

รวม   3,868,234.25    1,627,379.09 
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6. คาใชจาย 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 
คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนและคาธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุใน
หนังสือช้ีชวนท่ีกองทุนถูกเรียกเก็บมีอัตราดังนี้ 
คาใชจาย อัตรารอยละ 
คาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกินรอยละ 1.873 ตอป ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วัน

จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนใน
ประเทศ 

ไมเกินรอยละ 0.054 ตอป ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วัน
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกินรอยละ 0.107 ตอป ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วัน
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม (ปจจุบันรวมอยูใน
คาธรรมเนียมการจัดการ) 

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขางตนทุกวนั ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑขางตน 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ศูนยรับฝากหลักทรัพยและ/หรือผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ ไม
เกินรอยละ 0.107 ตอป ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกองทุนหรือถูก
ควบคุมโดยกองทุนไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกองทุน 
กองทุนมีความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน มีดังนี้ 
บริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวของกัน ความสัมพันธ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด เปนบริษัทจดัการกองทุน 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนของบริษัทจัดการกองทุน 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทใหญของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
* ธนาคารออมสิน เปนผูถือหุนของบริษัทจัดการกองทุน 

(ความสัมพันธเดิม) 
* วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 บริษัทจัดการไดมีการเปล่ียนแปลงผูถือหุนรายใหญ และไดส้ินสุด
ความสัมพันธการเปนกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับธนาคารออมสิน ดังนั้นรายการที่เกี่ยวของกันกับกิจการ
ดังกลาวจึงรับรูจนถึงวันท่ีส้ินสุดความสัมพันธ 
กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถือหุนและ/หรือ
กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวมีดังนี้ 
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8.     รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของ (ตอ) 
8.1 รายการระหวางกัน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 2 กุมภาพนัธ 2564 และสําหรับระยะเวลาต้ังแตวนัท่ี 8 

กุมภาพนัธ 2562 ถึงวันท่ี        2 กุมภาพนัธ 2563 มีดังนี ้
       
    (หนวย : บาท) 
  2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
 คาธรรมเนียมการจัดการ 2,369,063.15  2,160,245.79  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือ

ช้ีชวน 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 ซ้ือเงินลงทุน 1,999,355.82  620,035,555.61  ราคาตลาด 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ซ้ือเงินลงทุน -  9,981,174.36  ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทุน 1,991,382.50  -  ราคาตลาด 
ธนาคารออมสิน 
 ซ้ือเงินลงทุน -  1,994,720.82  ราคาตลาด 

8.2 ยอดคงเหลือระหวางกัน มีดงันี้ 
       (หนวย : บาท)  
  ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ   

  2564  2563   
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
 คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 220,607.64  220,040.29   
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9. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
9.1 การประมาณการมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพือ่โอนหน้ีสินให
ผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกดิข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วนัท่ี
วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
หนี้สินซ่ึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีเกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ี
ไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดยีวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอ
ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กองทุนประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ี
เหมาะสมกับแตละสถานการณจากแหลงท่ีนาเช่ือถือ เชน วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชขอมูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ีเกีย่วของกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีจะวดัมูลคายุติธรรมนั้นใหมากท่ีสุด 
ความแตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี ้
(ขอมูลระดับท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน

อยางเดยีวกัน 
(ขอมูลระดับท่ี 2) ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตได

โดยตรง (ไดแกขอมูลราคาตลาด) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) 
สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น 

(ขอมูลระดับท่ี 3) ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซ่ึงไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด 
(ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได)  

9.1    การประมาณการมูลคายุติธรรม (ตอ) 
 กองทุนมีสินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคา ดังนี้ 

         (หนวย: บาท) 

   ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

 ตราสารหน้ี  -  848,374,378.01  -  848,374,378.01 

 
         (หนวย: บาท) 

   ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2563 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

 ตราสารหน้ี  -  853,662,295.60  -  853,662,295.60 
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เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคา
ตลาดท่ีมีการอางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือก
ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากขอมูลท่ีสังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหลานี้
ประกอบดวยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยูในกลุมนาลงทุนและอนุพันธในตลาดซ้ือขายกันโดยตรง 

9.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหนี้อาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เม่ืออัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาดมีการเปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึนราคาตราสารหน้ีจะ
ลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ยิ่งตราสารหนี้มีอายุ
ยาวเทาไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากข้ึนเทานั้น 
กองทุนมีสินทรัพยทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบ้ีย ดังนี้ 

       (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 
 อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด 

  
อัตราดอกเบี้ย

คงท่ี 

 
 

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย 

  
 

รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 3,866,234.25  -  2,000.00  3,868,234.25 
พันธบัตร -  -  9,997,668.42  9,997,668.42 
หุนกู -  838,376,709.59  -  838,376,709.59 

9.2   ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบีย้ (ตอ) 
       (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2563 
 อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด 

  
อัตราดอกเบี้ย

คงท่ี 

 
 

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย 

  
 

รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 1,625,379.09  -  2,000.00  1,627,379.09 
พันธบัตร -  -  7,986,588.94  7,986,588.94 
หุนกู -  845,675,706.66  -  845,675,706.66 
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เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและท่ีมีสวนลด ซ่ึงมีวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมหรือ
วันครบกําหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอนนับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน) มีรายละเอียดดังนี้ 

         (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 
 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด 

 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ป  1 ป – 5 ป  เกิน 5 ป  รวม 
สินทรัพยทางการเงิน          
พันธบัตร -  9,997,668.42  -  -  9,997,668.42 
หุนกู -  677,099,552.31  161,277,157.28  -  838,376,709.59 

 
         (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2563 
 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด 

 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ป  1 ป – 5 ป  เกิน 5 ป  รวม 
สินทรัพยทางการเงิน          
พันธบัตร -  7,986,588.94  -  -  7,986,588.94 
หุนกู -  -  845,675,706.66  -  845,675,706.66 

 
9.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยแบงตามวนัท่ีครบกําหนดจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ี
มีสาระสําคัญ ดังนี ้

           (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 
 ระยะเวลาครบกาํหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ป  1 ป – 5 ป  เกิน 5 

ป 
 ไมมี

กําหนด 
 รวม 

สินทรัพยทางการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 3,868,234.25  -  -  -  -  3,868,234.25 
พันธบัตร -  9,997,668.42  -  -  -  9,997,668.42 
หุนกู -  677,099,552.31  161,277,157.28  -  -  838,376,709.59 
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           (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2563 
 ระยะเวลาครบกาํหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ป  1 ป – 5 ป  เกิน 5 

ป 
 ไมมี

กําหนด 
 รวม 

สินทรัพยทางการเงิน 
เงินฝาก
ธนาคาร 

1,627,379.09  -  -  -  -  1,627,379.09 

พันธบัตร -  7,986,588.94  -  -  -  7,986,588.94 
หุนกู -  -  845,675,706.66  -  -  845,675,706.66 

 
9.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชือ่ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือ
ทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดใน
ระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

9.5 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน 

9.6 ความเสี่ยงดานตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักลาว
ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ
ดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวกหรือลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ประเภทของธุรกิจของบริษทัผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด 
อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได 

9.7 การบริหารความเส่ียง 
กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เชน การ
กระจายประเภทเงินลงทุนและการวเิคราะหฐานะของกจิการท่ีจะลงทุน 

10. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2564 
 


