
รายงานรอบปีบญัชี 

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพือการเลยีงชีพ 

(T-LowBetaRMF) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตงัแต่วนัที 18 ธนัวาคม 4 ถึง วนัท ี17 ธนัวาคม  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ใคร่ขอรายงาน 

การดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพอืการเลียงชีพ สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัที 18 ธนัวาคม 4 ถึง วนัที 

17 ธันวาคม  ให้ทา่นผูถื้อหน่วยลงทุน ไดท้ราบดงันี 

 เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตวัไดร้้อยละ 1.6 เทียบกบัปี 2563 ทีหดตวัร้อยละ 6.1 แมก้ารเติบโตจะเป็นบวกไดเ้ลก็นอ้ย

แต่ถือว่าเป็นการฟืนตวัทลี่าชา้จากการระบาดของโควิดหลายระลอก โดยไดก้ารส่งออกเป็นแรงขบัเคลือนสําคญัของเศรษฐกิจใน

ปี 2564 โดยกลบัมาขยายตวัไดใ้นอตัราสูงทีร้อยละ 16.5 จากปีก่อนทีหดตวัร้อยละ 6.5 ซึงเป็นผลจากการฟืนตวัของเศรษฐกิจ

และการคา้โลก ทงันี SET Index ปรับตวัขึนต่อเนืองตงัแต่ตน้ปีและจบปีที 1,657.62 จุด 

 อย่างไรก็ดีสภาวะตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลก ปี 2565 เผชิญความทา้ทายอย่างมาก โดยธนาคารกลางประเทศต่างๆ 

โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา เริมใช้นโยบายทางการเงินแบบเขม้งวด และส่งสัญญาการปรับขึนอตัราดอกเบียทีเร็วและแรงกว่าที  

ตลาดคาด เพือรับมืออตัราเงินเฟ้อทีเร่งตวั ซึงเกิดจากทงัปัจจยัดา้นอุปสงค์ทวัโลกทีเพิมมากขึนจากการฟืนตวัทางเศรษฐกิจโลก

ตงัแต่ช่วงปีก่อนหน้า ขณะทีดา้นอุปทาน เผชิญปัญหาระหว่างห่วงโซ่การผลิต และความขดัแยง้เชิงภูมิศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะ 

สงครามระหว่าง รัสเซีย - ยูเครน จากประเด็นขา้งตน้ ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบการเงินโลกเริมลดลงและเศรษฐกิจโลกเริมส่ง

สัญญาณชะลอตัว และนําไปสู่การหดตัวของภาคการส่งออกในช่วง ไตรมาส 4/65 โดยมูลค่าส่งออกหดตัวร้อยละ 7.5 ในช่วง  

ไตรมาสดงักล่าว ส่งผลให้การปรับขึนของตลาดหุ้นเป็นไปได้อย่างจาํกดั ทาํให้ SET index ปิดสินปีที 1668.66 จุด ปรับตวัขึน  

เพียง 11.46 จุดหรือร้อยละ 0.69 เมือเทียบกบัปีก่อน ขณะทีระหวา่งปีสามารถทาํจุดสูงสุดไดที้ 1711.58 จุด 

 แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2566 นัน การเติบเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะยงัชะลอตัวและมีแนวโน้มเขา้สู่ภาวะถดถอยในช่วง

ปลายปี 2566 - ต้นปี 2567 อย่างไรก็ดี ยงัคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยเมือเทียบกับเศรษฐกิจโลก เนืองจากเริมเห็น

นักท่องเทียวจีนเพิมขึนเร็วกว่าทีคาด หลงัจากทีจีนผ่อนปรนมาตรการดา้นโควิดเร็วกว่าทีคาดไว ้ขณะทีการเลือกตงัทีคาดว่า

น่าจะเกิดขึนในช่วงไตรมาส 2/66 น่าจะเป็นสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อการบริโภคภายในประเทศไดเ้ช่นกัน ทังนี ธนาคาร 

แห่งประเทศไทยคาดวา่เศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะมีการเติบโตอยูท่ีร้อยละ 3.8 เมือเทียบกบัปีก่อน 

 สําหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยนนั คาดว่ายงัคงอยู่ในแนวโน้มทรงตวัท่ามกลางแรงกดดนัจากแนวโน้มอตัราดอกเบีย

ขาขึน ทียงัไม่สินสุดจะยงัคงสร้างความผนัผวนต่อกระแสเงินทุนและตลาดหุ้นเป็นระยะ ขณะทีในช่วงต้นปี กําไรบริษัท  

จดทะเบียนอาจจะยงัไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัของการส่งออกตามภาวะเศรษฐกิจโลก และตน้ทุนค่าไฟทีเริมปรับขึนอีก

ครังส่งผลกระทบต่ออตัราทาํกาํไรของบริษทัจดทะเบียนให้ลดลง อย่างไรก็ดีในระยะต่อไปคาดว่าผลประกอบการจะฟืนตวัได้

ตามการฟืนตวัของภาคการท่องเทียว นาํโดยการเขา้มาของนกัท่องเทียวจีน 

 สําหรับกองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพือการเลียงชีพ ในรอบปีทีผ่านมา กองทุนยงัคงรักษาการลงทุนตามนโยบาย

การลงทุน โดยนาํหนกัการลงทุนส่วนมากอยูใ่น กลุ่มพาณิชย ์กลุ่มโรงพยาบาล และ กลุ่มสือสาร 

 ทา้ยทีสุดนี บลจ.อสีทส์ปริง (ประเทศไทย) ขอให้คาํมนัว่าบริษทัจะพจิารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพือผลประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (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 

16 ก.ย. 65 

ถึง 17 ธ.ค. 65 

17 มิ.ย. 65 

ถึง 17 ธ.ค. 65 

17 ธ.ค. 64 

ถึง 17 ธ.ค. 65 

17 ธ.ค. 62 

ถึง 17 ธ.ค. 65 

17 ธ.ค. 60 

ถึง 17 ธ.ค. 65 

- 

ถึง 17 ธ.ค. 65 

18 ธ.ค. 55 

ถึง 17 ธ.ค. 65 

T-LowBetaRMF 1.22 4.52 0.73 -1.19 -1.45 - 4.83 

Benchmark -0.30 5.04 1.42 4.56 1.85 - 4.96 

Information Ratio2 0.27 -0.08 -0.13 -0.79 -0.50 - -0.02 

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน 

10.63 9.95 10.81 16.52 13.86 - 12.68 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขนึไป คิดเป็น % ตอ่ปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง Benchmark คาํนวณจาก 

1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน %

สาํหรับผลกาํรดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกว่า 1 ปี คาํนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 1.55 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

กองททนเปปดธนชาต Low Beta เพพทอการเลทลยงชทพ

ของรอบปปบบญชทตบลงแตควบนททท 18 ธบนวาคม 2564 ถถงวบนททท 17 ธบนวาคม 2565

จจานวนเงงน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจบดการ (management fee) 2.139%50,063,203.12

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.134%3,128,950.12

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนน (trustee fee) 0.021%500,632.02

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาใชรจคายในการจบดทจารายงานและเอกสารของกองททน 0.010%238,913.38

คคาใชรจคายอพทนๆ  0.005%121,344.64

รวมคคาใชรจคายทบลงหมด 2.309%54,053,043.28

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

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

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน� ี
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกยีวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตงัแต่วนัที 18 ธนัวาคม 4 ถึงวนัที 17 ธนัวาคม  

รายชือบุคคลทีเกียวขอ้งทีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

รายชือผู้จัดการกองทุน 

ลาํดบั ชือ – นามสกุล วนัทเีริมบริหารกองทุน 

1 นางสาวพชัราภา มหัทธนกุล 28 มิถุนายน 2564 

2 นายอนุชา  จิตสมเกษม 15 ตุลาคม 2555 

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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กองททนเปปดธนชาต Low Beta เพพพอการเลลลยงชลพ

คคานายหนนาซพลอขายหลลกทรลพยย

สสาหรลบรอบบลญชล 18 ธลนวาคม 2564 ถถง 17 ธลนวาคม 2565

ลสาดลบ ชพพอบรรษลทนายหนนา คคานายหนนา 

(พลนบาท)

อลตราสควนคคานายหนนา

แตคละรายตคอ

คคานายหนนาทลลงหมด

1 บรรษลทหลลกทรลพยย ภลทร จสากลด (มหาชน) 3,026.40 25.33%

2 บรรษลทหลลกทรลพยย ธนชาต จสากลด (มหาชน) 2,041.26 17.08%

3 บรรษลท หลลกทรลพยย กสรกรไทย จสากลด (มหาชน) 1,495.72 12.52%

4 บรรษลทหลลกทรลพยย ไทยพาณรชยย จสากลด 1,159.85 9.71%

5 บรรษลทหลลกทรลพยย ทรสโกน จสากลด 698.31 5.84%

6 บรรษลท หลลกทรลพยยยยโอบล เคยยเฮลยน (ประเทศไทย) จสากลด (มหาชน) 646.01 5.41%

7 บรรษลทหลลกทรลพยยเครดรต สวรส (ประเทศไทย) จสากลด 562.05 4.70%

8 บรรษลทหลลกทรลพยย โนมยระ พลฒนสรน จสากลด (มหาชน) 466.47 3.90%

9 บรรษลท หลลกทรลพยยซรตลลคอรยป (ประเทศไทย) จสากลด 449.53 3.76%

10 บรรษลท หลลกทรลพยย ซล แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จสากลด 339.32 2.84%

11 บรรษลทหลลกทรลพยย บลวหลวง จสากลด (มหาชน) 259.38 2.17%

12 บรรษลท หลลกทรลพยยเคทลบล (ประเทศไทย) จสากลด (มหาชน) 219.06 1.83%

13 บรรษลทหลลกทรลพยย ซลจลเอส-ซลไอเออมบล (ประเทศไทย) จสากลด 205.28 1.72%

14 บรรษลทหลลกทรลพยย ฟปนลนเซลย ไซรลส จสากลด (มหาชน) 189.44 1.59%

15 บรรษลทหลลกทรลพยย อรนโนเวสทย เอกซย จสากลด 163.64 1.37%

16 บรรษลทหลลกทรลพยย ดาโอ (ประเทศไทย) จสากลด (มหาชน) 26.03 0.23%

รวมคคานายหนนาซพลอขายหลลกทรลพยย 100.00%11,947.75
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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 17 ธนัวาคม  

กลุม่ของตราสาร มูลค่าตามราคา

ตลาด (พนับาท) 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทนุเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํ

ประกนั 

71,841.87 3.09% 

(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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2,247,398.51 99.99 2,247,398.51

2,209,419.27 98.30 2,209,419.27

116,207.28 5.17 116,207.28

73,380.38 3.26 73,380.38

26,417.25 1.18 26,417.25

14,350.00 0.64 14,350.00

2,059.65 0.09 2,059.65

89,479.20 3.98 89,479.20

73,695.00 3.28 73,695.00

15,784.20 0.70 15,784.20

545,206.00 24.26 545,206.00

200,036.03 8.90 200,036.03

178,992.00 7.96 178,992.00

94,431.23 4.20 94,431.23

40,454.05 1.80 40,454.05

27,565.20 1.23 27,565.20

3,727.50 0.17 3,727.50

166,674.60 7.42 166,674.60

134,069.50 5.96 134,069.50

12,517.90 0.56 12,517.90

11,136.38 0.50 11,136.38

4,600.70 0.20 4,600.70

4,350.13 0.19 4,350.13

104,407.74 4.65 104,407.74

36,725.03 1.63 36,725.03

35,621.64 1.58 35,621.64

19,396.80 0.86 19,396.80

5,869.20 0.26 5,869.20

4,742.32 0.21 4,742.32

2,052.75 0.09 2,052.75

4,338.99 0.19 4,338.99

4,338.99 0.19 4,338.99

46,003.70 2.05 46,003.70

37,237.20 1.66 37,237.20

8,766.50 0.39 8,766.50

ASK บริษทั เอเซียเสริมกิจลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 1,041.60 1.60

SAWAD บริษทั ศรีสวสัดิ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 178.00 0.38

PLANB บริษทั แพลน บี มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 574.70 0.19

เงินทุนและหลกัทรัพย์ 1.98

PTTEP บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 11.90 0.09

สือและสิงพิมพ์ 0.19

GPSC บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) 80.40 0.25

BANPU บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 348.70 0.20

BAFS บริษทั บริการเชือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 1,177.58 1.53

PTG บริษทั พีทีจี เอ็นเนอย ีจาํกดั (มหาชน) 1,347.00 0.84

พลงังานและสาธารณูปโภค 4.49

BGRIM บริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 923.90 1.58

THCOM บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 353.90 0.20

ITEL บริษทั อินเตอร์ลิงค ์เทเลคอม จาํกดั (มหาชน) 1,182.10 0.19

INTUCH บริษทั อินทชั โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) 165.80 0.54

DTAC บริษทั โทเทลิ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 260.50 0.48

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 7.18

ADVANC บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 724.70 5.77

RS บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) 1,778.40 1.19

MOSHI บริษทั โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 177.50 0.16

COM7 บริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 2,928.10 4.07

MEGA บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จาํกดั (มหาชน) 889.10 1.74

MAKRO บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 5,229.70 8.63

CPALL บริษทั ซี.พี. ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 2,712.00 7.71

SCC บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 47.40 0.68

พาณชิย์ 23.50

วสัดุก่อสร้าง 3.85

TOA บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 2,167.50 3.17

BBL ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 100.00 0.62

SCB บริษทั เอสซีบี เอกซ์ จาํกดั (มหาชน) 19.90 0.09

TCAP บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,716.50 3.16

BAY ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 895.50 1.14

หุ้นสามญั 96.77

ทจีดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 95.13

ธนาคาร 5.01

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพอืการเลยีงชีพ

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วันที 17 ธันวาคม 2565

ชือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบีย (%)

อนัดับความน่าเชือถือ วนัครบ

กาํหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตวั

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน
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มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพอืการเลยีงชีพ

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วันที 17 ธันวาคม 2565

ชือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบีย (%)

อนัดับความน่าเชือถือ วนัครบ

กาํหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตวั

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน

187,780.35 8.35 187,780.35

48,383.55 2.15 48,383.55

35,155.52 1.56 35,155.52

27,832.20 1.24 27,832.20

21,243.78 0.95 21,243.78

18,782.09 0.84 18,782.09

18,571.74 0.83 18,571.74

9,655.08 0.43 9,655.08

8,156.40 0.36 8,156.40

335,924.57 14.95 335,924.57

109,027.85 4.85 109,027.85

86,692.32 3.86 86,692.32

77,767.20 3.46 77,767.20

62,437.20 2.78 62,437.20

25,178.33 1.12 25,178.33

20,409.05 0.91 20,409.05

4,769.28 0.21 4,769.28

116,779.83 5.20 116,779.83

97,194.78 4.32 97,194.78

19,585.05 0.87 19,585.05

88,479.00 3.94 88,479.00

88,479.00 3.94 88,479.00

31,698.54 1.41 31,698.54

31,698.54 1.41 31,698.54

310,025.23 13.79 310,025.23

137,307.30 6.11 137,307.30

104,139.09 4.63 104,139.09

24,931.65 1.11 24,931.65

23,952.30 1.07 23,952.30

13,093.47 0.58 13,093.47

6,601.42 0.29 6,601.42

6,229.60 0.28 6,229.60

6,229.60 0.28 6,229.60

28,199.18 1.25 28,199.18

15,020.78 0.67 15,020.78

13,178.40 0.59 13,178.40

6,807.15 0.30 6,807.15

6,807.15 0.30 6,807.15

7,107.66 0.32 7,107.66

7,107.66 0.32 7,107.66

7,107.66 0.32 7,107.66

ทมีไิด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.31

สินค้าอุปโภคบริโภค 0.31

WARRIX บริษทั วอริกซ์ สปอร์ต จาํกดั (มหาชน) 1,128.20 0.31

บริการรับเหมาก่อสร้าง 0.29

PYLON บริษทั ไพลอน จาํกดั (มหาชน) 1,512.70 0.29

KCE บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 317.90 0.65

HANA บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 258.40 0.57

BA บริษทั การบนิกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 479.20 0.27

ชินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 1.22

PSH บริษทั พฤกษา โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 541.10 0.28

ขนส่งและโลจิสตกิส์ 0.27

SC บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 5,675.90 1.03

MBK บริษทั เอ็ม บ ีเค จาํกดั (มหาชน) 765.70 0.56

AP บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 9,381.90 4.48

QH บริษทั ควอลิตีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 10,746.40 1.07

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 13.33

SPALI บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 5,559.00 5.91

กระดาษและวสัดุการพิมพ์ 1.36

UTP บริษทั ยไูนเต็ด เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 1,956.70 1.36

บรรจุภณัฑ์ 3.81

SCGP บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิง จาํกดั (มหาชน) 1,566.00 3.81

TQM บริษทั ทีคิวเอ็ม อลัฟา จาํกดั (มหาชน) 2,476.30 4.18

BLA บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 663.90 0.84

VRANDA บริษทั วีรันดา รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 662.40 0.21

ประกนัชีวติและประกนัภยั 5.02

การท่องเทยีวและสันทนาการ 1.09

SHR บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 5,153.80 0.88

PR9 บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) 4,629.00 3.35

BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 2,229.90 2.69

CHG บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 30,625.80 4.69

BCH บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 4,378.40 3.73

TU บริษทั ไทยยเูนียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 485.50 0.35

การแพทย์ 14.46

TVO บริษทั นาํมนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) 651.64 0.80

BTG บริษทั เบทาโกร จาํกดั (มหาชน) 281.90 0.42

M บริษทั เอ็มเค เรสโตรองค ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 364.70 0.91

ITC บริษทั ไอ-เทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 605.87 0.81

CPF บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 1,440.80 1.51

RBF บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย ์จาํกดั (มหาชน) 2,108.50 1.20

อาหารและเครืองดืม 8.08

SAPPE บริษทั เซ็ปเป้ จาํกดั (มหาชน) 1,224.90 2.08
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มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพอืการเลยีงชีพ

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วันที 17 ธันวาคม 2565

ชือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบีย (%)

อนัดับความน่าเชือถือ วนัครบ

กาํหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตวั

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน

30,871.58 1.37 30,871.58

11,877.60 0.53 11,877.60

11,877.60 0.53 11,877.60

3,370.28 0.15 3,370.28

3,370.28 0.15 3,370.28

15,623.70 0.70 15,623.70

15,623.70 0.70 15,623.70

265.96 0.01 265.96

265.96 0.01 265.96

265.96 0.01 265.96

265.96 0.01 265.96

63.56 0.00 63.56

63.56 0.00 63.56

63.56 0.00 63.56

63.56 0.00 63.56

71,841.87

71,839.87

71,728.08

111.79

2.00

2.00

3,011.48

16,917.81

(13,906.33)

2,247,728.03 100.00 2,322,581.38

สินทรัพย์อืน 0.73

หนีสินอืน (0.60)

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเชือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

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

สินทรัพย์อืนและหนีสินอืน 0.13

UOBT - S/A ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 111.69 0.00

ประเภทกระแสรายวนั 0.00

เงินฝากธนาคาร 3.09

ประเภทออมทรัพย์ 3.09

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 71,661.56 3.09

ทจีดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.00

เงินทุนและหลกัทรัพย์ 0.00

JMT-W4 บริษทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน) 6.17 0.00

PLANB-W1 บริษทั แพลน บี มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 250.90 0.01

ใบสําคญัแสดงสิทธิระยะสันและสิทธิในการซือหุ้น 0.00

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 0.01

ทจีดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.01

สือและสิงพิมพ์ 0.01

อืน ๆ 0.67

SPA บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,370.50 0.67

อาหารและเครืองดืม 0.15

AU บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 309.20 0.15

ทจีดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ 1.33

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 0.51

NETBAY บริษทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 470.40 0.51
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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

เงินลงทุนแสดงดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 3 2,247,728,027.29       2,346,233,011.10       

เงินฝากธนาคาร 5 71,775,250.69            52,755,355.05            

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ียและเงินปันผล 66,620.98                   93,720.23                   

จากการขายเงินลงทุน 16,774,489.55            49,532,392.20            

ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน 139,000.00                 - 

สินทรัพยอ่ื์น 4,316.48 - 

รวมสินทรัพย์ 2,336,487,704.99       2,448,614,478.58       

หนีสิ้น

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 10,469,249.87            2,509,040.00              

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 784,979.30                 1,943,014.90              

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 2,529,698.63              2,628,792.40              

หน้ีสินอ่ืน 122,401.77                 165,061.17                 

รวมหนีสิ้น 13,906,329.57            7,245,908.47              

สินทรัพย์สุทธิ 2,322,581,375.42       2,441,368,570.11       

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,449,349,921.35       1,534,538,276.73       

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 826,813,425.64          876,126,180.03          

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 46,418,028.43            30,704,113.35            
สินทรัพย์สุทธิ 2,322,581,375.42       2,441,368,570.11       

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 16.0249 15.9094 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันส้ินปี (หน่วย) 144,934,992.1350 153,453,827.6728

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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5

จ านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 895,500            26,417,250.00         1.18               

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 100,000            14,350,000.00         0.64               

บริษทั เอสซีบี เอกซ์ จ  ากดั (มหาชน) 19,900              2,059,650.00           0.09               

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1,716,500         73,380,375.00         3.26               

รวมกลุ่มธนาคาร 116,207,275.00       5.17               

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 47,400              15,784,200.00         0.70               

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2,167,500         73,695,000.00         3.28               

รวมกลุ่มวัสดุก่อสร้าง 89,479,200.00         3.98               

กลุ่มพาณิชย์

บริษทั คอมเซเว่น จ  ากดั (มหาชน) 2,928,100         94,431,225.00         4.20               

บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 2,712,000         178,992,000.00       7.96               

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 5,229,700         200,036,025.00       8.90               

บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 889,100            40,454,050.00         1.80               

บริษทั โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 177,500            3,727,500.00           0.17               

บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1,778,400         27,565,200.00         1.23               

รวมกลุ่มพาณิชย์ 545,206,000.00       24.26             

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 724,700            134,069,500.00       5.96               

บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 260,500            11,136,375.00         0.50               

บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 165,800            12,517,900.00         0.56               

บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 1,182,100         4,350,128.00           0.19               

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 353,900            4,600,700.00           0.20               

รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 166,674,603.00       7.41               

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

ช่ือหลกัทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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6

จ านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,177,575         35,621,643.75         1.58               

บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) 348,700            4,742,320.00           0.21               

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 923,900            36,725,025.00         1.63               

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 80,400              5,869,200.00           0.26               

บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ  ากดั (มหาชน) 1,347,000         19,396,800.00         0.86               

บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 11,900              2,052,750.00           0.09               

รวมกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค 104,407,738.75       4.63               

กลุ่มส่ือและส่ิงพมิพ์

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 574,700            4,338,985.00           0.19               

รวมกลุ่มส่ือและส่ิงพมิพ์ 4,338,985.00           0.19               

กลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพย์

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 1,041,600         37,237,200.00         1.66               

บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 178,000            8,766,500.00           0.39               

รวมกลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพย์ 46,003,700.00         2.05               

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 281,900            9,655,075.00           0.43               

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1,440,800         35,155,520.00         1.56               

บริษทั ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 605,874            18,782,094.00         0.84               

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 364,700            21,243,775.00         0.95               

บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 2,108,500         27,832,200.00         1.24               

บริษทั เซ็ปเป้ จ  ากดั (มหาชน) 1,224,900         48,383,550.00         2.15               

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 485,500            8,156,400.00           0.36               

บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 651,640            18,571,740.00         0.83               

รวมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 187,780,354.00       8.36               

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

ช่ือหลกัทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลีย้งชีพ

19



7

จ านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มการแพทย์

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 4,378,400         86,692,320.00         3.86               

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 2,229,900         62,437,200.00         2.78               

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 30,625,800       109,027,848.00       4.85               

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน) 4,629,000         77,767,200.00         3.46               

รวมกลุ่มการแพทย์ 335,924,568.00       14.95             

กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ

บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 5,153,800         20,409,048.00         0.91               

บริษทั วีรันดา รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 662,400            4,769,280.00           0.21               

รวมกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ 25,178,328.00         1.12               

กลุ่มประกนัชีวิตและประกนัภยั

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 663,900            19,585,050.00         0.87               

บริษทั ทีคิวเอม็ อลัฟา จ  ากดั (มหาชน) 2,476,300         97,194,775.00         4.32               

รวมกลุ่มประกนัชีวิตและประกนัภยั 116,779,825.00       5.19               

กลุ่มบรรจุภณัฑ์

บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 1,566,000         88,479,000.00         3.94               

รวมกลุ่มบรรจุภณัฑ์ 88,479,000.00         3.94               

กลุ่มกระดาษและวัสดุการพมิพ์

บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 1,956,700         31,698,540.00         1.41               

รวมกลุ่มกระดาษและวัสดุการพมิพ์ 31,698,540.00         1.41               

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

ช่ือหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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8

จ านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 9,381,900         104,139,090.00       4.63               

บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) 765,700            13,093,470.00         0.58               

บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) 541,100            6,601,420.00           0.29               

บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 10,746,400       24,931,648.00         1.11               

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 5,675,900         23,952,298.00         1.07               

บริษทั ศภุาลยั จ  ากดั (มหาชน) 5,559,000         137,307,300.00       6.11               

รวมกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 310,025,226.00       13.79             

กลุ่มขนส่งและโลจิสตกิส์

บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 479,200            6,229,600.00           0.28               

รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสตกิส์ 6,229,600.00           0.28               

กลุ่มช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์

บริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 258,400            13,178,400.00         0.59               

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) 317,900            15,020,775.00         0.67               

รวมกลุ่มช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 28,199,175.00         1.26               

กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 1,512,700         6,807,150.00           0.30               

รวมกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง 6,807,150.00           0.30               

 ที่มไิด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

บริษทั วอริกซ์ สปอร์ต จ ากดั (มหาชน) 1,128,200         7,107,660.00           0.32               

รวมกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 7,107,660.00           0.32               

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

ช่ือหลกัทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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9

จ านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใหม่

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษทั เน็ตเบย ์จ  ากดั (มหาชน) 470,400            11,877,600.00         0.53               

รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 11,877,600.00         0.53               

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) 309,200            3,370,280.00           0.15               

รวมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,370,280.00           0.15               

อ่ืนๆ

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,370,500         15,623,700.00         0.70               

รวมอ่ืนๆ 15,623,700.00         0.70               

รวมหุ้นสามญั 2,247,398,507.75    99.99             

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

 ที่มไิด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มส่ือและส่ิงพมิพ์

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 250,904            265,958.24              0.01               

รวมกลุ่มส่ือและส่ิงพมิพ์ 265,958.24              0.01               

รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ 265,958.24              0.01               

ใบส าคญัแสดงสิทธิระยะส้ันและสิทธิในการซ้ือหุ้น

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพย์

บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 6,171                63,561.30                -                 

รวมกลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพย์ 63,561.30                -                 

รวมใบส าคญัแสดงสิทธิระยะส้ันและสิทธิในการซ้ือหุ้น 63,561.30                -                 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,267,579,633.18 บาท) 2,247,728,027.29    100.00           

ช่ือหลกัทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565
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10

จ านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มธุรกจิการเกษตร

บริษทั จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน) 1,786,600         21,617,860.00         0.92               

รวมกลุ่มธุรกจิการเกษตร 21,617,860.00         0.92               

กลุ่มธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 1,304,300         46,628,725.00         1.99               

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1,632,600         61,630,650.00         2.63               

บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,592,800         148,130,400.00       6.31               

รวมกลุ่มธนาคาร 256,389,775.00       10.93             

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 180,850            68,180,450.00         2.91               

รวมกลุ่มวัสดุก่อสร้าง 68,180,450.00         2.91               

กลุ่มพาณิชย์

บริษทั คอมเซเว่น จ  ากดั (มหาชน) 1,227,700         97,602,150.00         4.16               

บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 2,152,700         130,238,350.00       5.55               

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 1,690,400         76,068,000.00         3.24               

บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 654,000            33,844,500.00         1.44               

บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 5,333,700         113,074,440.00       4.82               

รวมกลุ่มพาณิชย์ 450,827,440.00       19.21             

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 900,500            196,309,000.00       8.37               

บริษทัโทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 1,490,900         67,090,500.00         2.86               

บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 128,500            9,637,500.00           0.41               

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 3,424,100         15,819,342.00         0.67               

รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 288,856,342.00       12.31             

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ช่ือหลกัทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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11

จ านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 678,275            17,296,012.50         0.74               

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 1,551,800         14,354,150.00         0.61               

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 166,400            7,488,000.00           0.32               

บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 670,300            33,179,850.00         1.41               

บริษทั ทีทีดบับลิว จ  ากดั (มหาชน) 539,400            6,095,220.00           0.26               

รวมกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค 78,413,232.50         3.34               

กลุ่มส่ือและส่ิงพมิพ์

บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ากดั (มหาชน) 1,160,700         11,548,965.00         0.49               

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 6,774,408         47,082,135.60         2.01               

บริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 2,521,400         16,767,310.00         0.71               

รวมกลุ่มส่ือและส่ิงพมิพ์ 75,398,410.60         3.21               

กลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพย์

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 594,400            26,748,000.00         1.14               

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 2,104,700         44,198,700.00         1.88               

บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 21,093              1,328,859.00           0.06               

รวมกลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพย์ 72,275,559.00         3.08               

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 878,500            21,435,400.00         0.91               

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,556,600         80,943,200.00         3.45               

บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 2,535,900         52,239,540.00         2.23               

บริษทั เซ็ปเป้ จ  ากดั (มหาชน) 1,564,900         42,252,300.00         1.80               

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,255,400         24,731,380.00         1.06               

รวมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 221,601,820.00       9.45               

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ช่ือหลกัทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลีย้งชีพ
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12

จ านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มการแพทย์

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 624,200            12,234,320.00         0.52               

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 8,561,900         196,923,700.00       8.39               

บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั (มหาชน) 123,200            17,617,600.00         0.75               

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 3,264,000         11,815,680.00         0.50               

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน) 4,748,500         51,758,650.00         2.21               

รวมกลุ่มการแพทย์ 290,349,950.00       12.37             

กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1,159,300         38,256,900.00         1.63               

บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 11,738,300       36,858,262.00         1.57               

รวมกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ 75,115,162.00         3.20               

กลุ่มประกนัชีวิตและประกนัภยั

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 1,410,000         48,997,500.00         2.09               

บริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 68,800              7,292,800.00           0.31               

รวมกลุ่มประกนัชีวิตและประกนัภยั 56,290,300.00         2.40               

กลุ่มบรรจุภณัฑ์

บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 1,248,800         84,606,200.00         3.61               

รวมกลุ่มบรรจุภณัฑ์ 84,606,200.00         3.61               

กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 6,830,900         64,893,550.00         2.77               

บริษทั บริทาเนีย จ  ากดั (มหาชน) 347,000            3,643,500.00           0.15               

บริษทั แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) 1,525,900         7,324,320.00           0.31               

บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 11,008,400       24,218,480.00         1.03               

บริษทั ศภุาลยั จ  ากดั (มหาชน) 7,288,400         156,856,280.00       6.69               

รวมกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 256,936,130.00       10.95             

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ช่ือหลกัทรัพย์
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จ านวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มยานยนต์

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) 279,400            6,062,980.00           0.26               

รวมกลุ่มยานยนต์ 6,062,980.00           0.26               

กลุ่มช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์

บริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 235,700            21,684,400.00         0.93               

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) 240,300            21,627,000.00         0.92               

รวมกลุ่มช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 43,311,400.00         1.85               

รวมหุ้นสามญั 2,346,233,011.10 100.00

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

 ที่มไิด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มส่ือและส่ิงพมิพ์

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 250,904            - -                 

รวมกลุ่มส่ือและส่ิงพมิพ์ - -                 

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพย์

บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 6,171                - -                 

รวมกลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพย์ - -                 

รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ - -                 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,322,543,283.45 บาท) 2,346,233,011.10 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ช่ือหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 155,823.41                 248,981.47                 

รายไดจ้ากเงินปันผล 72,318,672.56            63,002,479.75            

รวมรายได้ 72,474,495.97            63,251,461.22            

ค่าใช้จ่าย 3

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 6,7 50,063,203.12            49,982,794.14            

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 6 500,632.02                 499,827.99                 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 6,7 3,128,950.12              3,123,924.63              

คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 45,450.00                   45,300.00                   

คา่ใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 11,640.00                   11,645.00                   

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 303,168.02                 420,952.75                 

รวมค่าใช้จ่าย 54,053,043.28            54,084,444.51            

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ 18,421,452.69            9,167,016.71              

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 40,833,795.93            (122,237,903.48)        

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (43,541,333.54)          309,652,323.29          

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกดิขึน้และที่ยังไม่เกดิขึน้ (2,707,537.61)            187,414,419.81          

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 15,713,915.08            196,581,436.52          

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การด าเนินงาน 15,713,915.08            196,581,436.52          

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหว่างปี 113,431,472.72 176,052,083.26

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหว่างปี (247,932,582.49) (271,930,871.33)

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (118,787,194.69) 100,702,648.45

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 2,441,368,570.11 2,340,665,921.66 
สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี 2,322,581,375.42 2,441,368,570.11

การเปลีย่นแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 153,453,827.6728 159,967,387.4198 

บวก หน่วยลงทุนท่ีขายระหว่างปี 7,162,893.5525 11,855,247.7418 

หกั หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนระหว่างปี (15,681,729.0903) (18,368,807.4888) 
หน่วยลงทุน ณ วันส้ินปี 144,934,992.1350 153,453,827.6728

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2565

หน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลีย้งชีพ

28
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กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลีย้งชีพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 17 ธนัวาคม 2565 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลีย้งชีพ
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ไม่มีก าหนดอายุโครงการ 

กองทุนไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั้งเป็นกองทุนเปิดและ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการ เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2555 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
100,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนของกองทุน
จ านวน 1,000 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 2,000 ลา้นบาท ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทั
จดัการไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) 
จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) ตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป (เดิม จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 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 

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเล้ียงชีพ เป็นกองทุนเปิดตราสารทุน ท่ีมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน กองทุนเป็นกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ มีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการออมระยะยาวเพ่ือการเล้ียงชีพของผูถื้อหน่วย
ลงทุน และจะไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีการเคล่ือนไหวของ
ราคาเม่ือเทียบกบัดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET Index) ค่อนขา้งต ่า (Low correlation to the SET Index (low beta)) โดยเฉล่ียในรอบปี
บญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ีโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีของกองทุน หลกัทรัพยด์งักล่าวจะมีค่า 
Beta ไม่เกิน 1 และกรณีหลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่า Beta เกิน 1 จะด าเนินการแกไ้ขภายใน 90 วนันับแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีของกองทุน 
โดยไม่ถือว่าปฏิบติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ต่อไปน้ี โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ  

1) กรณีท่ีมีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลกัทรัพยล์ดลงอย่างรุนแรงหรือกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงในภาวะ
ตลาดท าให้หลกัเกณฑก์ารลงทุนขา้งตน้ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบติั หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม 

2) กรณีอื่นใดท่ีเกิดจากสาเหตุท่ีไม่สามารถควบคุมไดห้รือเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก หรือเหตุอื่นใดท่ีไดรั้บการผ่อนผนั
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้  

กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) โดยไม่ลงทุนใน
หรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) และรวมถึงตราสารหน้ีท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของตราสารต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
(Unrated securities) และตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted securities) ยกเวน้ในกรณีขณะท่ีเร่ิมลงทุนตรา
สารดงักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลด
อนัดบัความน่าเช่ือถือลงต ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไวซ่ึ้งตราสารดงักล่าวต่อไปได ้รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอตัราส่วน
ให้เป็นไปตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเห็นชอบให้ด าเนินการได ้  

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงนิ

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั
จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง
บญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบัญชีฉบบัน้ีไม่ได้ก าหนดไว ้กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย   
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน  

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ
3.1 เคร่ืองมือทางการเงนิ

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 
กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม 

ส าหรับลูกหน้ี กรณีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคา
ของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
การวดัมูลค่าภายหลงั  

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนในประเทศไทยวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
โดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุน

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลคา่ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย

การผิดนดัช าระ 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนัดช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ีย

ทนัทีเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ไดรั้บสามารถประมาณได้
อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับัญชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกบัเงินลงทุน กองทุนจะตดับญัชี
ดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา  

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 ซ่ึงจะบันทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 

เพื่อท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่ว่า 
ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 17 ธนัวาคม 

2565 2564 
ซ้ือเงินลงทนุ 3,647,868,468.48  3,506,501,056.63 
ขายเงินลงทุน 3,743,665,914.68  3,554,489,994.24 

5. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 17 ธนัวาคม 2565 ณ วันที่ 17 ธนัวาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

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

ออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 0.30 71,661,563.10 0.20 52,641,834.79 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 0.40 111,687.59 0.15     111,520.26 

รวม 71,775,250.69 52,755,355.05 

6. ค่าใช้จ่าย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตั้งแต่

วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป (เดิม บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จนถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2565) โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนท่ี
กองทุนถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งส้ินหักดว้ยมูลค่า
หน้ีสินทั้งส้ิน ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วนัท่ีค  านวณ 
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7. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกีย่วข้องกัน

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุน
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 

กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั 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 เปล่ียนเป็นผูถื้อ
หุ้นของบริษทัจดัการกองทนุ 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน และไดร้วมกบั 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี           
3 กรกฎาคม 2564 

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทั
จดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 
7.1 รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 17 ธนัวาคม 
2565  2564 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั
     คา่ธรรมเนียมการจดัการ 28,666,733.02    49,982,794.14 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,791,670.76 3,123,924.63 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
     ค่าธรรมเนียมการจดัการ 21,396,470.10 - ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,337,279.36 - ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน

7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี      
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 17 ธนัวาคม 
2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
     คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย - 2,409,130.44
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย - 150,570.65
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
     คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย 2,316,735.34 - 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 144,795.95 - 
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8. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

8.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ้ื่นโดยรายการ

ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

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

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้ 

กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 17 ธนัวาคม 2565 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ตราสารทุน 2,247,728,027.29 - - 2,247,728,027.29 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 17 ธนัวาคม 2564 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
หน่วยลงทนุ 2,346,233,011.10 - - 2,346,233,011.10 

เงินลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจดั
ประเภทอยู่ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิง
ส าหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 
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8.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 17 ธนัวาคม 2565 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงที ่

ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 71,773,250.69 - 2,000.00 71,775,250.69 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 2,247,728,027.29 2,247,728,027.29 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 17 ธนัวาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงที ่

ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร    52,753,355.05 - 2,000.00    52,755,355.05 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 2,346,233,011.10 2,346,233,011.10 

8.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั 

ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 17 ธนัวาคม 2565 

ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 71,775,250.69 - - - 71,775,250.69 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - - 2,247,728,027.29 2,247,728,027.29 
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8.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 17 ธนัวาคม 2564 

ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร   52,755,355.05 - - -   52,755,355.05 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - - 2,346,233,011.10 2,346,233,011.10 

8.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะไดรั้บความเสียหายจากการเกบ็หน้ี 

8.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

8.6 ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยูก่บัความ

ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้นบวกหรือ
ลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของบริษทัผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์
กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใด อนัอาจจะท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้

8.7 การบริหารความเส่ียง 
กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

9. การอนุมตัิงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ านาจของกองทนุเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2566 
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