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บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จาํกัด 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ 
ทูนิต้ีส์ มิกซ์ 70/30 สาํหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 ถึง วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565 ให้ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบ
ดงัน้ี 

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตวัในอตัราร้อยละ 1.5 ปรับตวัดีข้ึนจากการลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 ปัจจยัสนบัสนุนมาจากการ
ส่งออกสินคา้ท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.8 ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก  การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 และ
การลงทุนรวมท่ีขยายตวัร้อยละ 3.4 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียปรับตวัสูงข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 1.2 จากท่ีลดลงร้อยละ 0.8 ในปี 2563 ในขณะท่ี
ดุลบญัชีเดินสะพดัขาดดุลร้อยละ 2.1 ของ GDP เป็นผลมาจากการขาดดุลบริการเน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่สามารถเปิดรับนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติไดเ้ต็มท่ี ซ่ึงการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยเร่ิมมีความชดัเจนข้ึน ตามการคล่ีคลายลงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐซ่ึงส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยปรับตวัดีข้ึน ประกอบกบัการดาํเนิน
มาตรการเพื่อกระตุน้การใชจ่้ายของภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง สาํหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2565 ขยายตวัท่ีร้อยละ 2.2 เร่งข้ึนจาก
การขยายตวัร้อยละ 1.8 ในไตรมาส 4 ของปี 2564 เป็นผลจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตวัดีข้ึนร้อยละ 3.9 และการส่งออก
บริการท่ีขยายตวัร้อยละ 30.7 ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนกลบัมาขยายตวัไดร้้อยละ 2.9 ขณะท่ีการส่งออกสินคา้ขยายตวัชะลอลงมา
อยูท่ี่ร้อยละ 10.7 และการลงทุนภาครัฐปรับตวัลดลงร้อยละ 4.7 

ในส่วนแนวโนม้เศรษฐกิจปี 2565 คาดวา่จะขยายตวัไดใ้นช่วงร้อยละ 2.5-3.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจาก 1) การฟ้ืนตวัของอุปสงค์
ในประเทศ ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุม ภายหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธ์ุโอมิครอนมีแนวโน้มดีข้ึน 
ประกอบกบัความคืบหนา้ในการกระจายวคัซีนโดยเฉพาะเข็มกระตุน้ 2) การฟ้ืนตวัของภาคท่องเท่ียว จากการผ่อนปรนมาตรการเปิดรับ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ และ 3) การขยายตวัของการส่งออกสินคา้ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ โดยในไตรมาสแรกของปี 2565 
เศรษฐกิจไทยขยายตวัไดร้้อยละ 2.2 เป็นผลจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกบริการท่ีขยายตวัเร่งข้ึน และการลงทุน
ภาคเอกชนท่ีกลบัมาขยายตวัได ้อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยเูครน ทาํให้ราคาสินคา้โภคภณัฑป์รับตวัสูงข้ึนมาก เป็นปัจจยั
เส่ียงและสร้างความไม่แน่นอนให้กบัเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ซ่ึงการปรับตวัเพิ่มข้ึนของราคาพลงังานและอาหารสดจะทาํให้เงิน
เฟ้อมีทิศทางสูงข้ึนในปี 2565 ส่งผลต่อการปรับนโยบายการเงินให้เขม้งวดมากข้ึน เช่น การปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายในหลาย
ประเทศรวมทั้งไทย   

สาํหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหน้ีไทยในปี 2564 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลปรับตวัเพิ่มข้ึนทั้งพนัธบตัรระยะ
ส้ันและระยะยาว โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี ณ ส้ินปี 2564 อยูท่ี่ร้อยละ 0.51 เทียบกบัร้อยละ 0.36 ณ ส้ินปี 2563 และ
อตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ท่ีร้อยละ 1.90 เทียบกับร้อยละ 1.28 ณ ส้ินปี 2563 ซ่ึงการปรับตวัเพิ่มข้ึนของอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรหมายถึงราคาพนัธบตัรท่ีปรับตวัลดลงในทางตรงขา้ม จะเห็นไดจ้ากดชันีพนัธบตัรรัฐบาลไทยในปี 2564 ท่ีปรับตวั
ลดลงร้อยละ 4.69  

แนวโน้มตลาดตราสารหน้ีไทยในปี 2565 คาดว่าจะมีความผนัผวนมากข้ึน อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลระยะกลางและ
ระยะยาวของไทยน่าจะแกว่งตวัสูงข้ึนตามทิศทางการเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ ท่ีจะปรับตวัเพิ่มข้ึนสะทอ้น
ความกงัวลของนกัลงทุนกบัแนวนโยบายการเงินของเฟดท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน ทั้งการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียของเฟดเพื่อสกดักั้นเงินเฟ้อท่ี
พุ่งสูงข้ึน และลดการอดัฉีดสภาพคล่องทางการเงินเขา้ระบบในปี 2565 นอกจากน้ี ปริมาณพนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีจะออกใหม่ในระยะ
ถดัไป ตามมาตรการเยยีวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ กเ็ป็นอีกปัจจยัท่ีจะกดดนัตลาดใหมี้ความผนัผวนข้ึนในปี 2565 

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิต้ีส์ มิกซ์ 70/30 ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา กองทุนกระจายการลงทุนสอดคลอ้งตามนโยบายการ
ลงทุน โดยลงทุนในตราสารหน้ีทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนคุณภาพดีในสัดส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 สาํหรับการลงทุนในส่วนของตรา
สารทุนนั้น 

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก คือ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกัระหวา่ง 
1.ดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) (A) (ร้อยละ 30) 
2.ผลตอบแทนรวมของดัชนีวดัการลงทุนในหุ้นกู้ท่ีมีอายุคงท่ีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Total Return of ThaiBMA Corporate Zero Rate
Return Index) (ร้อยละ 30) 
3.J.P.Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD (ร้อยละ 20) แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัระหวา่งธนาคารท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
4.ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) (ร้อยละ 20) 

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 1.54 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั
จดัการท่ีกองทุนถือลงทุนไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์อง บลจ.ธนชาต www.eastspring.co.th ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง  ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตังแต่ 

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

2 ก.พ. 65 

ถงึ 2 พ.ค. 65

2 พ.ย. 64 

ถงึ 2 พ.ค. 65

2 พ.ค. 64 

ถงึ 2 พ.ค. 65

2 พ.ค. 62 

ถงึ 2 พ.ค. 65

2 พ.ค. 60 

ถงึ 2 พ.ค. 65

-  
ถงึ 2 พ.ค. 65

3 พ.ค. 59 

ถงึ 2 พ.ค. 65

T-Mixed7030 0.07 0.58 1.72 -0.70 0.37 - 0.75

Benchmark 1.15 1.93 4.49 2.71 2.53 - 2.85

Information Ratio2 -0.63 -0.77 -1.52 -1.22 -0.88 - -0.85

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

2.95 2.90 3.02 5.33 4.60 - 4.50
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รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาตออพพอรรทมนนตทตสร มนกซร 70/30

ของรอบปปบบญชทตบตงแตควบนททท 03 พฤษภาคม 2564 ถถงวบนททท 02 พฤษภาคม 2565

จจานวนเงนน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจบดการ (management fee) 1.070%671,692.76

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.132%82,993.04

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนร (trustee fee) 0.032%21,119.38

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาสอบบบญชท 0.056%35,300.00

คคาใชรจคายออทนๆ  0.012%6,479.89

รวมคคาใชรจคายทบตงหมด 1.302%817,585.07

- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว
- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์
- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ 28 มิถุนายน 2564 
2 นายศตนนท ์ทนั 18 เมษายน 2560 
3 นายวสวตัต์ิ จิรวิชญ 07 มิถุนายน 2564 
4 นายวิศิษฐ ์ ช่ืนรัตนกลุ 03 พฤษภาคม 2559 
5 นางสาววภิาสิริ  เกษมศุข 03 พฤษภาคม 2559 
6 นางรัชนิภา  พรรคพานิช 03 พฤษภาคม 2559 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ี เว็บไซต์ของบลจ .ธนชาต  (www.eastspring.co.th) และสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . 
(http://www.sec.or.th) 
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กองททนเปปดธนชาตออพพอรรททนนตตตสร มนกซร 70/30

คคานายหนนาซซตอขายหลลกทรลพยร

สสาหรลบรอบบลญชต 03 พฤษภาคม 2564 ถถง 02 พฤษภาคม 2565

ลสาดลบ ชซชอบรนษลทนายหนนา คคานายหนนา 

(พลนบาท)

อลตราสควนคคานายหนนา

แตคละรายตคอ

คคานายหนนาทลตงหมด

1 40.93 19.59%

2 36.42 17.43%

3 25.79 12.34%

4 18.94 9.07%

5 18.20 8.71%

6 16.65 7.97%

7 15.59 7.47%

8 12.31 5.89%

9 11.40 5.46%

10 4.66 2.23%

11 3.43 1.64%

12 3.11 1.49%

13 1.46 0.71%

บรนษลทหลลกทรลพยร ธนชาต จสากลด (มหาชน)

บรนษลทหลลกทรลพยร ภลทร จสากลด (มหาชน)

บรนษลทหลลกทรลพยร ไทยพาณนชยร จสากลด

บรนษลท หลลกทรลพยร ซต แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จสากลด

บรนษลทหลลกทรลพยรเครดนต สวนส (ประเทศไทย) จสากลด

บรนษลทหลลกทรลพยร ทนสโกน จสากลด

บรนษลท หลลกทรลพยร กสนกรไทย จสากลด (มหาชน)

บรนษลทหลลกทรลพยร โนมทระ พลฒนสนน จสากลด (มหาชน)

บรนษลทหลลกทรลพยร ซตจตเอส-ซตไอเออมบต (ประเทศไทย) จสากลด

บรนษลท หลลกทรลพยรเคทตบต (ประเทศไทย) จสากลด (มหาชน)

บรนษลทหลลกทรลพยร บลวหลวง จสากลด (มหาชน)

บรนษลท หลลกทรลพยรยทโอบต เคยรเฮตยน (ประเทศไทย) จสากลด (มหาชน) 

บรนษลท หลลกทรลพยรซนตตตคอรรป (ประเทศไทย) จสากลด

รวมคคานายหนนาซซตอขายหลลกทรลพยร 100.00%208.89
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน 

Bank of America 
The Bank of Nova Sctia 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนท์
แบงก ์
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

รายงานสรุปเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 28,973.47 56.58% 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

2,158.04 4.21% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้
รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

4,069.65 7.95% 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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TRIS FITCH S&P Moody's
11,929.93 26.52 11,929.93
11,929.93 26.52 11,929.93

1,607.90 3.57 1,607.90
575.00 1.28 575.00
459.00 1.02 459.00
391.50 0.87 391.50
182.40 0.41 182.40
400.60 0.89 400.60
370.00 0.82 370.00

30.60 0.07 30.60
421.50 0.94 421.50
271.50 0.60 271.50
150.00 0.33 150.00

1,438.79 3.20 1,438.79
455.00 1.01 455.00
375.00 0.83 375.00
197.50 0.44 197.50
120.00 0.27 120.00
109.35 0.24 109.35

83.50 0.19 83.50
49.45 0.11 49.45
49.00 0.11 49.00

951.00 2.11 951.00
645.00 1.43 645.00
168.00 0.37 168.00
138.00 0.31 138.00

2,605.15 5.79 2,605.15
750.00 1.67 750.00
604.00 1.34 604.00

390.98 0.87 390.98

265.50 0.59 265.50
250.98 0.56 250.98
133.00 0.30 133.00
113.00 0.25 113.00

65.00 0.14 65.00
32.70 0.07 32.70

332.61 0.74 332.61
104.55 0.23 104.55

77.50 0.17 77.50
62.80 0.14 62.80
58.00 0.13 58.00
29.76 0.07 29.76

746.65 1.66 746.65
174.00 0.39 174.00

115.50 0.26 115.50
118.70 0.26 118.70
115.20 0.26 115.20

92.50 0.21 92.50
77.00 0.17 77.00

53.75 0.12 53.75
807.58 1.80 807.58
317.28 0.71 317.28
140.00 0.31 140.00
122.50 0.27 122.50
118.30 0.26 118.30
109.50 0.24 109.50CBG บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1.00 0.21

RBF บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย ์จาํกดั (มหาชน) 7.00 0.24
TU บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 7.00 0.23

MINT บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  จาํกดั (มหาชน) 9.07 0.62
OSP บริษทั โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 4.00 0.27

SAWAD บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 1.00 0.10
อาหารและเคร่ืองด่ืม 1.57

MTC บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.18
AEONTS บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

(มหาชน)
0.40 0.15

TIDLOR บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) 3.23 0.23
BAM บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน)
6.00 0.22

JMT บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จาํกดั 
(มหาชน)

2.00 0.34

KTC บริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.23

VGI บริษทั วจีีไอ จาํกดั (มหาชน) 6.00 0.06
เงินทุนและหลักทรัพย์ 1.45

PLANB บริษทั แพลน บี มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 8.00 0.12
ONEE บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 5.00 0.11

MAJOR บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5.10 0.20
BEC บริษทั บีอีซี เวลิด ์จาํกดั (มหาชน) 5.00 0.15

CKP บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 6.00 0.06
ส่ือและส่ิงพมิพ์ 0.64

TOP บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.22
BGRIM บริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.13

OR บริษทั ปตท. นํ้ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 10.04 0.49
GPSC บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.26

GULF บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน)

8.02 0.76

EA บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จาํกดั (มหาชน) 3.00 0.52

PTT บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 20.00 1.46
PTTEP บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน)
4.00 1.18

DTAC บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)

3.00 0.27

พลังงานและสาธารณูปโภค 5.08

ADVANC บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 3.00 1.26
INTUCH บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 2.40 0.33

MEGA บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 1.00 0.10
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1.86

COM7 บริษทั คอมเซเวน่ จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.16
DOHOME บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) 2.46 0.10

HMPRO บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 8.00 0.23
GLOBAL บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 5.02 0.21

MAKRO บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 10.00 0.73
CRC บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5.00 0.39

พาณชิย์ 2.81
CPALL บริษทั ซี.พี. ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 7.00 0.89

IVL บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 6.00 0.53
PTTGC บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 3.00 0.29

EPG บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 3.00 0.06
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 0.82

วสัดุก่อสร้าง 0.78
SCC บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 1.00 0.72

BBL ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 3.00 0.76
KTB ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 12.00 0.36

SCB บริษทั เอสซีบี เอกซ์ จาํกดั (มหาชน) 5.00 1.12
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 3.00 0.90

หุ้นสามัญ 23.26
ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 23.26
ธนาคาร 3.14

มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตีส์้ มิกซ์ 70/30
รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565
ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้ 
(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วนัครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย 
(พนัหน่วย)/
มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
เงินลงทุน
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มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตีส์้ มิกซ์ 70/30
รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565
ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้ 
(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วนัครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย 
(พนัหน่วย)/
มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
เงินลงทุน

491.30 1.09 491.30
309.00 0.69 309.00

96.30 0.21 96.30
86.00 0.19 86.00
93.00 0.21 93.00
93.00 0.21 93.00
65.80 0.15 65.80
65.80 0.15 65.80

165.75 0.37 165.75
165.75 0.37 165.75
630.80 1.40 630.80
152.80 0.34 152.80
145.20 0.32 145.20
121.00 0.27 121.00

65.40 0.15 65.40
67.20 0.15 67.20
43.80 0.10 43.80
35.40 0.08 35.40

1,065.00 2.37 1,065.00
801.00 1.78 801.00
165.00 0.37 165.00

99.00 0.22 99.00
106.50 0.24 106.50

61.50 0.14 61.50
45.00 0.10 45.00

28,973.47 64.42 28,973.47
28,973.47 64.42 28,973.47

06/10/2565 8,982.72 19.97 8,982.72

26/05/2565 4,998.71 11.11 4,998.71

09/06/2565 4,997.52 11.11 4,997.52

12/05/2565 3,999.59 8.89 3,999.59

14/07/2565 3,996.05 8.88 3,996.05

23/06/2565 1,998.88 4.44 1,998.88

4,074.51 9.06 4,069.65
4,074.51 9.06 4,069.65

3.17 A-* 17/05/2566 4,074.51 9.06 4,069.65

2,158.04
2,158.04

F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2,158.04

4,074.65
4,168.27

(93.62)
รวมทั้งส้ิน 44,977.92 100.00 51,205.74 100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน 7.96
สินทรัพย์อ่ืน 8.14
หนีสิ้นอ่ืน (0.18)

เงินฝากธนาคาร 4.21
ประเภทออมทรัพย์ 4.21

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 2,156.86 4.21

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 7.95
AP235A บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 4,000.00 7.95

CB22623A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 2,000.00 3.90

หุ้นกู้ 7.95

CB22512A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 4,000.00 7.81

CB22714A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 4,000.00 7.80

CB22526A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 5,000.00 9.76

CB22609A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 5,000.00 9.76

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 56.62
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 56.62

CB22O06A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 9,000.00 17.59

KCE บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 1.00 0.12
HANA บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 1.00 0.09

BTS บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 11.00 0.19
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 0.21

AOT บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 12.00 1.56
BEM บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 20.00 0.32

AP บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 3.00 0.07
ขนส่งและโลจิสติกส์ 2.07

WHA บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 20.00 0.13
SPALI บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.09

CPN บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.24
AMATA บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 3.00 0.13

LH บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 16.00 0.30
AWC บริษทั แอสเสท เวริด ์คอร์ป จาํกดั (มหาชน) 30.00 0.28

SCGP บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จาํกดั (มหาชน) 3.00 0.32
พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 1.24

STARK บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 14.00 0.13
บรรจุภัณฑ์ 0.32

CENTEL บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.18
วสัดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 0.13

BCH บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 4.00 0.17
การท่องเทีย่วและสันทนาการ 0.18

BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 12.00 0.60
BH บริษทั โรงพยาบาล บาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 0.60 0.19

การแพทย์ 0.96
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อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง (ประเทศไทย) ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน (Investment Grade 

Bonds) 
AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 
A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเก็งกาํไร (Speculative Grade 
Bonds) 

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

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

Descr iption Standard and Poor’s Moody’s FITCH Ratings 

Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term 

Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial 
commitments 

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference 
compared  
With AAA 

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable 
to changes in economic cycle or circumstances 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and 
circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

  Speculative Grade 

This group involves speculative elements – capacity for continued payment of 
commitments is contingent upon a sustained business and economic environment 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D High default risk - debtor’s capacity for meeting commitments may be troublesome CCC+ 

CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of obligations C C C 

Default in payment of obligations - D 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3 44,977,921.06            67,169,489.39            

เงินฝากธนาคาร 5 2,156,862.32              7,250,140.59              

ลูกหน้ี

จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 164,580.18                 429,996.24                 

จากการขายเงินลงทุน 4,000,000.00              - 
รวมสินทรัพย์ 51,299,363.56            74,849,626.22            

หนีสิ้น

เจา้หน้ี
จากการซ้ือเงินลงทุน - 647,917.24 

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 1,013.81 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 91,784.85                   126,861.17 

หน้ีสินอ่ืน 1,834.51 2,778.55 

รวมหนีสิ้น 93,619.36                   778,570.77                 
สินทรัพย์สุทธิ 51,205,744.20            74,071,055.45            

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 48,970,847.46            72,059,651.11            

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 (331,854.05)                514,395.31                 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 2,566,750.79              1,497,009.03              
สินทรัพย์สุทธิ 51,205,744.20            74,071,055.45            

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.4563 10.2791 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 4,897,084.7464          7,205,965.1108          

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี ้มกิซ์ 70/30

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนา้ 15



อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงินต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BBL) 3,000 391,500.00            0.87                

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (KBANK) 3,000 459,000.00            1.02                

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (KTB) 12,000                    182,400.00            0.41                

บริษทั เอสซีบี เอกซ ์จ  ากดั (มหาชน) (SCB) 5,000 575,000.00            1.28                

รวมกลุ่มธนาคาร 1,607,900.00         3.58                

กลุ่มวสัดุก่อสร้าง

บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EPG) 3,000 30,600.00              0.07                

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) (SCC) 1,000 370,000.00            0.82                

รวมกลุ่มวสัดุก่อสร้าง 400,600.00            0.89                

กลุ่มปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บริษทั อินโดรามา เวนจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (IVL) 6,000 271,500.00            0.60                

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) 3,000 150,000.00            0.33                

รวมกลุ่มปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 421,500.00            0.93                

กลุ่มพาณชิย์

บริษทั คอมเซเวน่ จ  ากดั (มหาชน) (COM7) 2,000 83,500.00              0.19                

บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) (CPALL) 7,000 455,000.00            1.01                

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (CRC) 5,000 197,500.00            0.44                

บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) (DOHOME) 2,460 49,446.00              0.11                

บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) (GLOBAL) 5,016 109,348.80            0.24                

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) (HMPRO) 8,000 120,000.00            0.27                

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) (MAKRO) 10,000                    375,000.00            0.83                

บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ  ากดั (มหาชน) (MEGA) 1,000 49,000.00              0.11                

รวมกลุ่มพาณชิย์ 1,438,794.80         3.20                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี ้มกิซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์
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อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงินต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (ADVANC) 3,000 645,000.00            1.43                

บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (DTAC) 3,000 138,000.00            0.31                

บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) (INTUCH) 2,400 168,000.00            0.37                

รวมกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 951,000.00            2.11                

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) (BGRIM) 2,000 65,000.00              0.14                

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) (CKP) 6,000 32,700.00              0.07                

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) (EA) 3,000 265,500.00            0.59                

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) (GPSC) 2,000 133,000.00            0.30                

บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (GULF) 8,020 390,975.00            0.87                

บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) (OR) 10,039                    250,975.00            0.56                

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (PTT) 20,000                    750,000.00            1.67                

บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) 4,000 604,000.00            1.34                

บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) (TOP) 2,000 113,000.00            0.25                

รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 2,605,150.00         5.79                

กลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์

บริษทั บีอีซี เวิลด์ จ  ากดั (มหาชน) (BEC) 5,000 77,500.00              0.17                

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) (MAJOR) 5,100 104,550.00            0.23                

บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั (มหาชน) (ONEE) 5,000 58,000.00              0.13                

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) (PLANB) 8,000 62,800.00              0.14                

บริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (VGI) 6,000 29,760.00              0.07                

รวมกลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์ 332,610.00            0.74                

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี ้มกิซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงินต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) (AEONTS) 400 77,000.00              0.17                

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) (BAM) 6,000 115,200.00            0.26                

บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) (JMT) 2,000 174,000.00            0.39                

บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (KTC) 2,000 115,500.00            0.26                

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (MTC) 2,000 92,500.00              0.21                

บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (SAWAD) 1,000 53,750.00              0.12                

บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั (มหาชน) (TIDLOR) 3,230 118,702.50            0.26                

รวมกลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์ 746,652.50            1.67                

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (CBG) 1,000 109,500.00            0.24                

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (MINT) 9,065 317,275.00            0.71                

บริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) (OSP) 4,000 140,000.00            0.31                

บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย ์จ  ากดั (มหาชน) (RBF) 7,000 122,500.00            0.27                

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (TU) 7,000 118,300.00            0.26                

รวมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 807,575.00            1.79                

กลุ่มการแพทย์

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) (BCH) 4,000 86,000.00              0.19                

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) (BDMS) 12,000                    309,000.00            0.69                

บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั (มหาชน) (BH) 600 96,300.00              0.21                
รวมกลุ่มการแพทย์ 491,300.00            1.09                

กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (CENTEL) 2,000 93,000.00              0.21                

รวมกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ 93,000.00              0.21                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี ้มกิซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์
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อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงินต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มวสัดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (STARK) 14,000                    65,800.00              0.15                

รวมกลุ่มวสัดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 65,800.00              0.15                

กลุ่มบรรจุภณัฑ์

บริษทั เอสซีจี แพลเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) (SCGP) 3,000 165,750.00            0.37                

รวมกลุ่มบรรจุภณัฑ์ 165,750.00            0.37                

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (AMATA) 3,000 65,400.00              0.15                

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) (AP) 3,000 35,400.00              0.08                

บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) (AWC) 30,000                    145,200.00            0.32                

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) (CPN) 2,000 121,000.00            0.27                

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) (LH) 16,000                    152,800.00            0.34                

บริษทั ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน) (SPALI) 2,000 43,800.00              0.10                

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (WHA) 20,000                    67,200.00              0.15                

รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 630,800.00            1.41                

กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT) 12,000                    801,000.00            1.78                

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BEM) 20,000                    165,000.00            0.37                

บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) (BTS) 11,000                    99,000.00              0.22                
รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 1,065,000.00         2.37                

กลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) (HANA) 1,000 45,000.00              0.10                

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) (KCE) 1,000 61,500.00              0.14                

รวมกลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 106,500.00            0.24                

รวมหุ้นสามญั 11,929,932.30       26.54              

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี ้มกิซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 19



อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงินต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

พันธบัตร หรือ ตราสารหนี ้รัฐวสิาหกิจ กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

CB22512A ครบก าหนด 12/05/2565 4,000,000.00          3,999,585.80         8.89                

CB22526A ครบก าหนด 26/05/2565 5,000,000.00          4,998,708.55         11.11              

CB22609A ครบก าหนด 09/06/2565 5,000,000.00          4,997,519.78         11.11              

CB22623A ครบก าหนด 23/06/2565 2,000,000.00          1,998,882.82         4.44                

CB22714A ครบก าหนด 14/07/2565 4,000,000.00          3,996,053.33         8.88                

CB22O06A ครบก าหนด 06/10/2565 9,000,000.00          8,982,723.64         19.97              

รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 28,973,473.92       64.40              

รวมพันธบัตร 28,973,473.92       64.40              

หุ้นกู้

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน)

AP235A ครบก าหนด 17/05/2566 3.17 4,000,000.00          4,074,514.84         9.06                

รวมหุ้นกู้ 4,074,514.84         9.06                
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 45,161,169.56 บาท) 44,977,921.06       100.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี ้มกิซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หน้า 20



อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงินต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) (BAY) 7,000 262,500.00            0.39                

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BBL) 1,800 218,700.00            0.33                

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (KBANK) 2,600 343,200.00            0.51                

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ  ากดั (มหาชน) (KKP) 1,200 69,900.00              0.11                

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (KTB) 18,600                    210,180.00            0.31                

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) (SCB) 3,400 357,000.00            0.53                

รวมกลุ่มธนาคาร 1,461,480.00         2.18                

กลุ่มวสัดุก่อสร้าง

บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EPG) 26,800                    321,600.00            0.48                

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) (SCC) 3,400 1,570,800.00         2.34                

รวมกลุ่มวสัดุก่อสร้าง 1,892,400.00         2.82                

กลุ่มปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บริษทั อินโดรามา เวนจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (IVL) 14,700                    705,600.00            1.05                

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) 16,600                    1,124,650.00         1.67                

รวมกลุ่มปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 1,830,250.00         2.72                

กลุ่มพาณชิย์

บริษทั คอมเซเวน่ จ  ากดั (มหาชน) (COM7) 4,400 324,500.00            0.48                

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (CRC) 17,400                    609,000.00            0.91                

บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) (DOHOME) 8,950 230,462.50            0.34                

บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) (GLOBAL) 4,695 105,168.00            0.16                

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) (HMPRO) 16,000                    225,600.00            0.34                

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) (MAKRO) 10,400                    392,600.00            0.58                

รวมกลุ่มพาณชิย์ 1,887,330.50         2.81                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี ้มกิซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หน้า 21



อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงินต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (ADVANC) 2,500 427,500.00            0.64                

บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) (INTUCH) 3,400 216,750.00            0.32                

รวมกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 644,250.00            0.96                

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) (BGRIM) 5,000 213,750.00            0.32                

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) (EA) 3,600 219,600.00            0.33                

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) (GPSC) 3,800 276,450.00            0.41                

บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (GULF) 12,920                    445,740.00            0.66                

บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) (OR) 14,239                    434,289.50            0.65                

บริษทั พีทีจี เอ็นเนอย ีจ  ากดั (มหาชน) (PTG) 13,800                    277,380.00            0.41                

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (PTT) 30,300                    1,212,000.00         1.80                

บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) 4,200 499,800.00            0.75                

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) (SPRC) 16,400                    154,160.00            0.23                

บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) (TOP) 7,800 462,150.00            0.69                

รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 4,195,319.50         6.25                

กลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์

บริษทั บีอีซี เวิลด์ จ  ากดั (มหาชน) (BEC) 19,000                    193,800.00            0.29                

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) (PLANB) 10,000                    62,000.00              0.09                

บริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (VGI) 10,000                    62,000.00              0.09                

รวมกลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์ 317,800.00            0.47                

กลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (MTC) 1,200 76,800.00              0.11                

บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (SAWAD) 600 49,950.00              0.07                

รวมกลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์ 126,750.00            0.18                

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี ้มกิซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 22



อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงินต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (MINT) 5,465 163,950.00            0.24                

บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย ์จ  ากดั (มหาชน) (RBF) 30,000                    558,000.00            0.83                

รวมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 721,950.00            1.07                

กลุ่มการแพทย์

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) (BDMS) 17,200                    373,240.00            0.56                
รวมกลุ่มการแพทย์ 373,240.00            0.56                

กลุ่มบรรจุภณัฑ์

บริษทั เอสซีจี แพลเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) (SCGP) 9,600 535,200.00            0.80                

รวมกลุ่มบรรจุภณัฑ์ 535,200.00            0.80                

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (AMATA) 4,000 69,200.00              0.10                

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) (AP) 45,900                    394,740.00            0.59                

บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) (AWC) 136,000                  647,360.00            0.96                

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) (LH) 20,000                    173,000.00            0.26                

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (WHA) 17,000                    57,460.00              0.09                

รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,341,760.00         2.00                

กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT) 14,800                    917,600.00            1.37                

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BEM) 73,200                    585,600.00            0.87                

บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) (BTS) 16,600                    148,570.00            0.22                

บริษทั เคอร่ี เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (KEX) 2,000 90,500.00              0.13                
รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 1,742,270.00         2.59                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี ้มกิซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หน้า 23



อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงินต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (DELTA) 1,400 495,600.00            0.74                

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) (HANA) 13,000                    721,500.00            1.07                

รวมกลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1,217,100.00         1.81                

 ที่มไิด้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์

บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั (มหาชน) (TIDLOR) 10,800                    394,200.00            0.59                

รวมกลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์ 394,200.00            0.59                

รวมหุ้นสามญั 18,681,300.00       27.81              

พันธบัตร และ ตราสารหนี ้รัฐบาล รัฐวสิาหกิจที่ได้รับการค า้ประกันโดยกระทรวงการคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

LB21DA ครบก าหนด 17/12/2564 3.65 3,000,000.00          3,062,677.41         4.56                

LB256A ครบก าหนด 17/06/2568 0.95 10,000,000.00        10,027,990.70       14.93              

รวมพันธบัตรรัฐบาล 13,090,668.11       19.49              

พันธบัตร หรือ ตราสารหนี ้รัฐวสิาหกิจ กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

CB21513A ครบก าหนด 13/05/2564 5,000,000.00          4,999,561.68         7.44                

CB22106A ครบก าหนด 06/01/2565 5,000,000.00          4,986,278.85         7.43                

รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 9,985,840.53         14.87              

รวมพันธบัตร 23,076,508.64       34.36              

หุ้นกู้

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

CPFTH235A ครบก าหนด 30/05/2566 2.91 5,000,000.00 5,109,268.80 7.61                

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน)

AP235A ครบก าหนด 17/05/2566 3.17 5,000,000.00          5,152,218.95         7.67                

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี ้มกิซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 24



อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงินต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นกู้  (ต่อ)

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)

CPN225A ครบก าหนด 02/05/2565 2.49 5,000,000.00          5,089,550.25         7.58                

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

WHA224B ครบก าหนด 24/04/2565 2.95 5,000,000.00 5,053,765.15 7.52                

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน

TREIT216A ครบก าหนด 28/06/2564 2.50 5,000,000.00 5,006,877.60 7.45                

รวมหุ้นกู้ 25,411,680.75       37.83              
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 66,375,306.21 บาท) 67,169,489.39       100.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี ้มกิซ์ 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 647,687.59                 1,210,466.61              

รายไดจ้ากเงินปันผล 337,753.83                 457,300.98                 
รวมรายได้ 985,441.42                 1,667,767.59              

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,7 671,692.76                 1,048,116.38              

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 6 21,119.38                   30,474.89                   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,7 82,993.04                   131,983.12                 

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 35,300.00                   35,300.00                   

ค่าใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 540.00 2,125.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7,025.94 15,469.45                   

รวมค่าใช้จ่าย 818,671.12                 1,263,468.84              
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ 166,770.30                 404,298.75                 

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,881,343.45              (6,959,293.96)             

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (977,431.68)                4,128,646.15              
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และที่ยงัไม่เกิดขึน้ 903,911.77                 (2,830,647.81)             

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 1,070,682.07              (2,426,349.06)             

หกั ภาษีเงินได้ 3 (940.31) (21,897.94)                  
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษเีงนิได้ 1,069,741.76              (2,448,247.00)             

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี ้มกิซ์ 70/30

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 2 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การด าเนินงาน 1,069,741.76              (2,448,247.00)             

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 601,206.48                 3,293,873.83              

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (24,536,259.49)           (101,140,714.38)         
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (22,865,311.25)           (100,295,087.55)         

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 74,071,055.45            174,366,143.00          
สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัปลายปี 51,205,744.20            74,071,055.45            

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 7,205,965.1108          17,051,604.7262        

บวก หน่วยลงทุนท่ีขายระหวา่งปี 57,858.7671               328,172.5137             
หกั หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนระหวา่งปี (2,366,739.1315)         (10,173,812.1291)       
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 4,897,084.7464          7,205,965.1108          

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี ้มกิซ์ 70/30

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 2 พฤษภาคม 2565

หน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนติี ้มิกซ์ 70/30 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี ้มิกซ์ 70/30
กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิต้ี มิกซ์ 70/30 (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไม่มีก าหนดอายุ

โครงการ กองทุนไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั้งเป็นกองทุนเปิด
และจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการจดัการเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 2,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 
200,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการอาจ
เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการไดไ้ม่เกิน 300 ลา้นบาท จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาต 
จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) 

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิต้ี มิกซ์ 70/30 เป็นกองทุนเปิดผสม ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นไดห้ลาย
ประเภท ไดแ้ก่ ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หน่วยของกองโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนโดยตรงในตราสารประเภทนั้นๆ และหรือลงทุนในกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ นอกจากน้ีกองทุนอาจพิจารณาลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้โดยมีกรอบในการลงทุน ดงัน้ี 

1. ตราสารแห่งทุน โดยพิจารณาลงทุนในขณะใดๆ ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน
2. ตราสารแห่งหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หน่วยของกองโครงสร้างพ้ืนฐาน

กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินข้างต้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาการลงทุนใน
ต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ีกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงใน
หลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขายในตลาด (Unlisted) 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง
บญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ
3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 
กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม 

ส าหรับลูกหน้ี กรณีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคา
ของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
การวดัมูลค่าภายหลงั 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนในประเทศไทยแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนและวดัมูลค่าในภายหลงัด้วย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน โดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุน

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตัราผลตอบแทนจากสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
จะใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสถาบนัการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไม่มีอตัราผลตอบแทนดงักล่าว บริษทั
จดัการจะประมาณราคายติุธรรมโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศก าหนด

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย

การผิดนดัช าระ 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนดัช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ียทนัที

เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ไดรั้บสามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกบัเงินลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้ง
รับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัตั้งแต่วนัท่ีมีสิทธิจะไดรั้บ 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
บญัชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหน้ีตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดัจ าหน่ายน้ีแสดง

เป็นรายการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับ 
3.3 ภาษีเงินได้ 

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

ในการจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้  
การประมาณการรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้
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3.5 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทนุเพ่ือ

ท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่ว่าผูถื้อ
หน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน
กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 2 พฤษภาคม 

2565 2564 
  ซ้ือเงินลงทุน 171,481,726.47 216,231,884.55 
  ขายเงินลงทุน 194,652,493.17 316,572,330.31 

5. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ออมทรัพย์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.10 2,156,862.32 0.10 7,250,140.59 

รวม 2,156,862.32 7,250,140.59 

6. ค่าใช้จ่าย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย 

จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนท่ี

กองทุนถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 
ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุนหัก

ด้วยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วันท่ีค านวณ ทั้ งน้ีโดยยงัไม่ได้หักรายการต่อไปน้ี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึง
วนัท่ีค านวณ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละ/หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์นในต่างประเทศไม่เกิน 0.535 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศส่วนค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีจ่ายจริง 
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7. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุน

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 
กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

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

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

เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) และตั้งแต่วนัท่ี 3 
กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป เปล่ียนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน 

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทั
จดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 

7.1 รายการระหว่างกนัมีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 2 พฤษภาคม นโยบายการก าหนดราคา 
2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
 ค่าธรรมเนียมการจดัการ 671,692.76 1,048,116.38 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 82,993.04 131,983.12 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์ 
          ซ้ือเงินลงทุน 8,990,374.25 - ราคาตลาด
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์

 ซ้ือเงินลงทุน - 18,961,599.84 ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทนุ - 15,116,973.45 ราคาตลาด 

7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี  
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 

2565 2564 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 49,011.68 69,152.96 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 6,126.43 8,644.12 
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8. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
8.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

 ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้ 

 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

ตราสารทุน 11,929,932.30 - - 11,929,932.30 

ตราสารหน้ี - 33,047,988.76 - 33,047,988.76

(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

ตราสารทุน 18,681,300.00 - - 18,681,300.00 

ตราสารหน้ี - 48,488,189.39 - 48,488,189.39

เงินลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจดั
ประเภทอยู่ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิง
ส าหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการ
อา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ี
สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ
อนุพนัธ์ในตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง 
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8.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมี

การเปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายยุาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความอ่อนไหว
ต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น  

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงท่ี 

ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 2,156,862.32 - - 2,156,862.32 
พนัธบตัร - - 28,973,473.92 28,973,473.92 
หุ้นกู ้ - 4,074,514.84 - 4,074,514.84
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 11,929,932.30 11,929,932.30

   (หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงท่ี 

ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 7,250,140.59 - - 7,250,140.59 
พนัธบตัร - 13,090,668.11 9,985,840.53 23,076,508.64 
หุ้นกู ้ - 25,411,680.75 - 25,411,680.75
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 18,287,100.00 18,287,100.00
หลกัทรัพยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียน - - 394,200.00 394,200.00 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและท่ีมีส่วนลด ซ่ึงมีวันท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่หรือ 
วนัครบก าหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อนนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 

ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
พนัธบตัร - 28,973,473.92 - - 28,973,473.92 
หุ้นกู ้ - - 4,074,514.84 - 4,074,514.84
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8.2   ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 

ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
พนัธบตัร - 13,048,517.94 10,027,990.70 - 23,076,508.64
หุ้นกู ้ - 15,150,193.00 10,261,487.75 - 25,411,680.75

8.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 

ระยะเวลาครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 2,156,862.32 - - - - 2,156,862.32 
พนัธบตัร - 28,973,473.92 - - - 28,973,473.92 
หุ้นกู ้ - - 4,074,514.84 - - 4,074,514.84 
หลกัทรัพย ์
   จดทะเบียน - - - - 11,929,932.30 11,929,932.30 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 

ระยะเวลาครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 7,250,140.59 - - - - 7,250,140.59 
พนัธบตัร - 13,048,517.94 10,027,990.70 - - 23,076,508.64 
หุ้นกู ้ - 15,150,193.00 10,261,487.75 - - 25,411,680.75 
หลกัทรัพย ์
   จดทะเบียน - - - - 18,287,100.00 18,287,100.00 
หลกัทรัพยท่ี์มิได ้
   จดทะเบียน - - - - 394,200.00 394,200.00 
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8.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่ สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว้ในเคร่ืองมือ  
ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึง
ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

8.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

8.6 ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน

ดงักล่าวขึ้นอยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบดา้นบวกหรือลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัที่ออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของบริษทัผูอ้อกตรา
สารว่ามีความสัมพนัธ์กับความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อนัอาจจะท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ 
อย่างไรก็ตามกองทุนลงทุนในตราสารทุนเป็นหลกั และถือตราสารหน้ีเพ่ือรักษาสภาพคล่องของกองทุนเท่านั้น กองทุนจึงไม่
คาดว่ากองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดอยา่งมีสาระส าคญั 

8.7 การบริหารความเส่ียง 
 กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

9. ข้อมูลตราสารหนีท่ี้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ
กองทุนไดบ้นัทึกตราสารหุ้นกูท่ี้ออกโดยบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัการบินไทย”) เป็นศูนย ์ เน่ืองจากเม่ือ

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บริษทัการบินไทย เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ดงันั้นบริษทัจดัการ จึงแยก
ส่วนการลงทุนท่ีเป็นหุ้นกูบ้ริษทัการบินไทยออกจากทรัพยสิ์นอื่นๆ ของกองทุนรวม (Set aside) และจะไม่น าหุ้นกูบ้ริษทัการบินไทย 
มาค านวณรวมใน NAV ของกองทุน ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 และไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนแลว้  ซ่ึง
การด าเนินการขา้งตน้เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 87/2558 ส่วนท่ี 11 : 
การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหน้ี 

10. การอนุมตัิงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2565 
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