
รายงานรอบปีบญัชี 

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta 

(T-PrimeLowBeta) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตงัแต่วนัที 2 กุมภาพนัธ์ 5 ถึง วนัท ี1 กุมภาพนัธ ์ 6 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ํากัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ใคร่ขอรายงาน    

การดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta สาํหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัที 2 กุมภาพนัธ ์ 5 ถึง วนัที 1 กุมภาพนัธ ์ 6 

ให้ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน ไดท้ราบดงันี 

 เศรษฐกิจไทยปี 2565 ขยายตัวได้ร้อยละ 2.6 เร่งตวัจากปีก่อนทีร้อยละ 1.6 อย่างไรก็ดีสภาวะตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลก  

ปี 2565 เผชิญความท้าทายอย่างมาก โดยธนาคารกลางประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา เริมใช้นโยบายทางการเงินแบบเขม้งวด  

และส่งสัญญาการปรับขึนอตัราดอกเบียทีเร็วและแรงกว่าทีตลาดคาด เพือรับมืออตัราเงินเฟ้อทีเร่งตวั ซึงเกิดจากทงัปัจจยัดา้นอุปสงคท์วัโลก

ทีเพิมมากขึนจากการฟืนตัวทางเศรษฐกิจโลกตังแต่ช่วงปีก่อนหน้า ขณะทีด้านอุปทาน เผชิญปัญหาระหว่างห่วงโซ่การผลิต และ  

ความขดัแยง้เชิงภูมิศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะ สงครามระหว่าง รัสเซีย - ยูเครน จากประเด็นขา้งตน้ ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบการเงิน

โลกเริมลดลง และเศรษฐกิจโลกเริมส่งสัญญาณชะลอตวั และนาํไปสู่การหดตวัของภาคการส่งออกในช่วง ไตรมาส 4/65 โดยมูลค่าส่งออก

หดตวัร้อยละ 7.5 ในช่วงไตรมาสดงักล่าว ส่งผลให้การปรับขึนของตลาดหุ้นเป็นไปไดอ้ย่างจาํกดั ทาํให้ SET index ปิดสินปีที 1668.66 จุด 

ปรับตวัขนึเพียง 11.46 จุดหรือร้อยละ 0.69 เมือเทียบกบัปีก่อน ขณะทีระหวา่งปีสามารถทาํจุดสูงสุดไดที้ 1711.58 จุด 

 แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2566 นัน การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะยงัชะลอตัวและมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วง  

ปลายปี 2566 - ตน้ปี 2567 อนัเป็นผลกระทบจากนโยบายการเงินแบบเขม้งวดแบบต่อเนือง อย่างไรก็ดี ยงัคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ

ไทยเมือเทียบกบัเศรษฐกิจโลก เนืองจากเริมเห็นนักท่องเทียวจีนเพิมขึนเร็วกว่าทีคาด หลงัจากทีจีนผ่อนปรนมาตรการด้านโควิดเร็วกว่าที

คาดไว้ ขณะทีการเลือกตงัทีคาดว่าน่าจะเกิดขึนในช่วงเดือน พ.ค. 65 น่าจะเป็นสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อการบริโภคภายในประเทศ  

ได้เช่นกนั ทงันี แมว้่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี 2566 จากทีจะมีการเติบโตอยู่ที  

ร้อยละ 3.8 เป็นรอ้ยละ 3.7 เมือเทียบกบัปีก่อน แตอ่ตัราการเติบโตยงัคงเร่งตวัจากร้อยละ 2.6 ในปีก่อน 

 ดา้นตลาดการเงินโลกเอง ไดรั้บความผนัผวนจากทงัความกงัวลต่อการชะลอตวัเศรษฐกิจ และความกงัวลต่อการดาํเนินกิจการของ

บริษทัจดทะเบียนโดยเฉพาะภาคการเงินการธนาคารทีเริมเห็นผลกระทบจากตน้ทุนทางการเงินทีสูงขึน โดยเฉพาะอย่างยงิปัญหาความเสียง

ลม้ละลายจากการขาดสภาพคล่องและความเชือมนัของ Silicon Valley Bank ในสหรัฐอเมริกา และ Credit Suisse ในสวิตเซอร์แลนด์ แมว้่า

ปัญหาทีเกิดขึนจะเกิดมาจากปัญหาเฉพาะของตวัธนาคารดงักล่าวมากกว่าความเสียงเชิงระบบ แต่ก็สร้างความกงัวลเป็นอยา่งมากให้กบัตลาด

และนกัลงทุนทวัโลก อยา่งไรก็ดี ทางธนาคารกลางทงั Fed และ SNB (Swiss National Bank) ต่างออกมาตรการรับมือช่วยเหลือ อยา่งเด็ดขาด

และรวดเร็ว ช่วยสร้างความมนัใจให้กบัตลาด ทาํให้ความกงัวลของตลาดทุเลาลง 

 สําหรับตลาดหุ้นไทยนัน มีการปรับตัวลดลงตามผลประกอบการไตรมาส 4/65 ทีประกาศออกมาตาํกว่าคาด ประกอบกับ  

แรงกดดนัของ Fund Flow ไหลออกจากภูมิภาคและสินทรัพยเ์สียงตามความกงัวลทีเพมิมากขนึ อยา่งไรก็ดี ในเบอืงตน้คาดว่าผลกระทบจาก

ความกงัวลดงักล่าวแทบไม่สร้างผลกระทบกบัการดาํเนินกิจการของธพ. และบริษทัจดทะเบียนของไทย นอกจากนีคาดว่าแนวโนม้เศรษฐกิจ

ไทยและผลประกอบการบริษทัจดทะเบียนในระยะต่อไป จะมีการฟืนตวัไดต้ามภาคการท่องเทียวทียงัฟืนตวัอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะการเขา้

มาของนกัท่องเทียวจีน จึงประเมินว่าการปรับลงของตลาดหุ้นไทยเป็นไปไดอ้ยา่งจาํกดั และยงัมีโอกาสทีจะปรับตวัขึนไดใ้นระยะต่อไป 

 สําหรับกองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta ในรอบปีทีผ่านมา กองทุนยงัคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 

โดยนาํหนกัการลงทุนส่วนมากอยูใ่น กลุ่มพาณิชย ์กลุ่มสือสาร และ กลุ่มโรงพยาบาล 

 ทา้ยทีสุดนี บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอให้คาํมนัว่าบริษทัจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพือผลประโยชน์สูงสุด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกทา่น 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ตงัแต ่

ตน้ปี 

ยอ้นหลงั 

3 เดือน 

ยอ้นหลงั 

6 เดือน 

ยอ้นหลงั 

1 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

3 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

5 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

10 ปี 1 

ตงัแตจ่ดัตงั

กองทุน 1 

30 ธ.ค. 65 

ถึง 1 ก.พ. 66 

1 พ.ย. 65 

ถึง 1 ก.พ. 66 

1 ส.ค. 65 

ถึง 1 ก.พ. 66 

1 ก.พ. 65 

ถึง 1 ก.พ. 66 

1 ก.พ. 63 

ถึง 1 ก.พ. 66 

1 ก.พ. 61 

ถึง 1 ก.พ. 66 

- 

ถึง 1 ก.พ. 66 

2 ก.พ. 59 

ถึง 1 ก.พ. 66 

T-PrimeLowBeta 3.06 6.66 9.35 7.90 3.62 1.08 - 4.11

Benchmark 1.06 3.89 7.06 4.36 6.75 1.35 - 7.20

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน 

8.58 8.84 9.95 11.65 16.21 13.68 12.30 

ความผนัผวนของ 

Benchmark 

7.74 7.84 8.89 10.91 19.51 16.66 

- 

15.12 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขนึไป คิดเป็น % ตอ่ปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง Benchmark คาํนวณจาก 

1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

สาํหรับผลกาํรดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกว่า 1 ปี คาํนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 2.25 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ทา่นผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

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

ในเมนูหัวขอ้ “เกียวกบัเรา/การกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียง” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอ 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

-
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รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาต Prime Low Beta

ของรอบปปบบญชทตบตงแตควบนททท 02 กทมภาพบนธธ 2565 ถถงวบนททท 01 กทมภาพบนธธ 2566

จจานวนเงงน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจบดการ (management fee) 1.604%13,031,112.48

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.134%1,085,926.03

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนธ (trustee fee) 0.021%173,748.19

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาใชรจคายออทนๆ  0.012%98,724.06

รวมคคาใชรจคายทบตงหมด 1.771%14,389,510.76

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

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

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน� ี
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกยีวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตงัแต่วนัที 2 กุมภาพนัธ์ 5 ถึงวนัที 1 กุมภาพนัธ์ 6 

รายชือบุคคลทีเกียวขอ้งทีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

รายชือผู้จัดการกองทุน 

ลาํดบั ชือ – นามสกุล วนัทเีริมบริหารกองทุน 

1 นายวสวตัติ จิรวิชญ 02 กุมภาพนัธ ์2559 

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 Prime Low Beta

คคานายหนนาซซซอขายหลลกทรลพยย

สสาหรลบรอบบลญชช 02 กทมภาพลนธย 2565 ถถง 01 กทมภาพลนธย 2566

ลสาดลบ ชซชอบรรษลทนายหนนา คคานายหนนา 

(พลนบาท)

อลตราสควนคคานายหนนา

แตคละรายตคอ

คคานายหนนาทลซงหมด

1 บรรษลทหลลกทรลพยย ภลทร จสากลด (มหาชน) 1,227.96 20.38%

2 บรรษลทหลลกทรลพยย ธนชาต จสากลด (มหาชน) 965.30 16.02%

3 บรรษลท หลลกทรลพยย กสรกรไทย จสากลด (มหาชน) 729.41 12.10%

4 บรรษลท หลลกทรลพยยยยโอบช เคยยเฮชยน (ประเทศไทย) จสากลด (มหาชน) 513.54 8.52%

5 บรรษลทหลลกทรลพยย ทรสโกน จสากลด 492.69 8.18%

6 บรรษลทหลลกทรลพยยเครดรต สวรส (ประเทศไทย) จสากลด 484.70 8.04%

7 บรรษลทหลลกทรลพยย ไทยพาณรชยย จสากลด 337.72 5.60%

8 บรรษลท หลลกทรลพยยซรตชซคอรยป (ประเทศไทย) จสากลด 275.11 4.57%

9 บรรษลทหลลกทรลพยย โนมยระ พลฒนสรน จสากลด (มหาชน) 238.74 3.96%

10 บรรษลท หลลกทรลพยย ซช แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จสากลด 197.00 3.27%

11 บรรษลท หลลกทรลพยยเคทชบช (ประเทศไทย) จสากลด (มหาชน) 163.23 2.71%

12 บรรษลทหลลกทรลพยย อรนโนเวสทย เอกซย จสากลด 137.49 2.28%

13 บรรษลทหลลกทรลพยย ซชจชเอส-ซชไอเออมบช (ประเทศไทย) จสากลด 116.27 1.93%

14 บรรษลทหลลกทรลพยย ฟปนลนเซชย ไซรลส จสากลด (มหาชน) 90.45 1.50%

15 บรรษลทหลลกทรลพยย บลวหลวง จสากลด (มหาชน) 40.23 0.67%

16 บรรษลทหลลกทรลพยย ดาโอ (ประเทศไทย) จสากลด (มหาชน) 16.48 0.27%

รวมคคานายหนนาซซซอขายหลลกทรลพยย 100.00%6,026.32
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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 

ขอ้มูลวจิยั 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 1 กุมภาพนัธ์ 6 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 

(พนับาท) 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนธนาคารพาณิชย ์หรือ

บริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือ

ผูค้าํประกนั 

8,760.21 1.10% 

(ค) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade 

เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

(ง) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัที 

ตาํกวา่ investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง   

ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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779,948.92 100.00 779,948.92

745,244.62 95.55 745,244.62

8,336.80 1.07 8,336.80

8,336.80 1.07 8,336.80

50,935.80 6.53 50,935.80

50,935.80 6.53 50,935.80

36,110.00 4.63 36,110.00

36,110.00 4.63 36,110.00

175,856.72 22.55 175,856.72

70,356.95 9.02 70,356.95

70,144.20 8.99 70,144.20

35,355.57 4.53 35,355.57

92,434.99 11.85 92,434.99

51,202.80 6.56 51,202.80

23,246.00 2.98 23,246.00

16,079.95 2.06 16,079.95

1,906.24 0.24 1,906.24

8,433.62 1.08 8,433.62

4,724.90 0.61 4,724.90

3,708.72 0.48 3,708.72

5,116.00 0.66 5,116.00

5,116.00 0.66 5,116.00

7,972.48 1.02 7,972.48

4,076.80 0.52 4,076.80

3,895.68 0.50 3,895.68

21,582.86 2.77 21,582.86

17,185.30 2.20 17,185.30

4,397.56 0.56 4,397.56

94,571.79 12.13 94,571.79

59,273.60 7.60 59,273.60

27,315.68 3.50 27,315.68

7,982.51 1.02 7,982.51

4,413.84 0.57 4,413.84

4,413.84 0.57 4,413.84

63,119.30 8.09 63,119.30

63,119.30 8.09 63,119.30

47,068.56 6.03 47,068.56

47,068.56 6.03 47,068.56

78,403.84 10.05 78,403.84

39,946.78 5.12 39,946.78

29,932.20 3.84 29,932.20

8,524.86 1.09 8,524.86

15,044.53 1.93 15,044.53

15,044.53 1.93 15,044.53III บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส์ จาํกดั (มหาชน) 1,009.70 1.89

LALIN บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต ีจาํกดั (มหาชน) 906.90 1.07

ขนส่งและโลจิสตกิส์ 1.89

SC บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 8,463.30 5.02

SPALI บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 1,242.00 3.76

UTP บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 3,056.40 5.92

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 9.85

SCGP บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิง จาํกดั (มหาชน) 1,179.80 7.94

กระดาษและวสัดุการพมิพ์ 5.92

VRANDA บริษทั วีรันดา รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 555.20 0.56

บรรจุภณัฑ์ 7.94

EKH บริษทั เอกชยัการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 891.90 1.00

การท่องเทยีวและสันทนาการ 0.56

CHG บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จาํกดั (มหาชน) 14,818.40 7.46

PR9 บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) 1,345.60 3.44

TEGH บริษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) 758.20 0.55

การแพทย์ 11.90

อาหารและเครืองดืม 2.71

SAPPE บริษทั เซ็ปเป้ จาํกดั (มหาชน) 367.60 2.16

SAWAD บริษทั ศรีสวสัดิ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 72.80 0.51

TIDLOR บริษทั เงินตดิลอ้ จาํกดั (มหาชน) 137.90 0.49

VGI บริษทั วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 1,023.20 0.64

เงนิทุนและหลกัทรัพย์ 1.00

PTG บริษทั พีทีจี เอ็นเนอย ีจาํกดั (มหาชน) 272.70 0.47

สือและสิงพมิพ์ 0.64

พลงังานและสาธารณูปโภค 1.06

BCP บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 127.70 0.59

THCOM บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 986.50 2.02

ITEL บริษทั อินเตอร์ลิงค ์เทเลคอม จาํกดั (มหาชน) 515.20 0.24

ADVANC บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 258.60 6.44

INTUCH บริษทั อินทชั โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) 315.20 2.92

RS บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) 2,117.10 4.45

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 11.62

CPALL บริษทั ซี.พี. ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 1,046.20 8.87

MAKRO บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 1,670.10 8.82

PTTGC บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 722.20 4.54

พาณชิย์ 22.14

TOA บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1,476.40 6.41

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 4.54

GFPT บริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) 613.00 1.05

วสัดุก่อสร้าง 6.41

หุ้นสามัญ 98.10

ทจีดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 93.74

ธุรกจิการเกษตร 1.05

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิTRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วนัท ี1 กมุภาพนัธ์ 2566

ชือหลกัทรัพย์ อตัราดอกเบีย (%) อนัดบัความน่าเชือถือ วนัครบ

กาํหนด

จํานวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตวั

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน
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มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิTRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วนัท ี1 กมุภาพนัธ์ 2566

ชือหลกัทรัพย์ อตัราดอกเบีย (%) อนัดบัความน่าเชือถือ วนัครบ

กาํหนด

จํานวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตวั

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

35,843.50 4.60 35,843.50

26,075.50 3.34 26,075.50

9,768.00 1.25 9,768.00

34,704.30 4.45 34,704.30

34,704.30 4.45 34,704.30

34,704.30 4.45 34,704.30

8,760.21

8,760.21

8,760.21

6,369.40

19,969.13

(13,599.74)

779,948.92 100.00 795,078.52 100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเชือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สินทรัพย์อืนและหนีสินอืน 0.80

สินทรัพย์อืน 2.51

หนีสินอืน (1.71)

เงนิฝากธนาคาร 1.10

ประเภทออมทรัพย์ 1.10

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 8,751.47 1.10

ทจีดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ 4.36

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 4.36

NETBAY บริษทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 1,196.70 4.36

HANA บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 431.00 3.28

KCE บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 176.00 1.23

ชินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 4.51
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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 

12
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4

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3 779,948,916.00          870,550,697.25          

เงินฝากธนาคาร 5 8,751,470.41              24,383,440.47            

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ียและเงินปันผล 8,734.63 3,545.70 

จากการขายเงินลงทุน 19,968,612.33            5,296,456.14              

สินทรัพยอ่ื์น 522.56 - 

รวมสินทรัพย์ 808,678,255.93          900,234,139.56          

หนีสิ้น

เจา้หน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน 12,243,546.57            4,345,403.90              

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 387,354.01 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 1,311,969.69              1,473,057.70 

หน้ีสินอ่ืน 44,221.61                   66,218.24                   

รวมหนีสิ้น 13,599,737.87            6,272,033.85              

สินทรัพย์สุทธิ 795,078,518.06          893,962,105.71          

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 599,819,743.96          727,721,685.76          

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 (103,742,421.61)         (73,814,482.33)           

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 299,001,195.71          240,054,902.28          
สินทรัพย์สุทธิ 795,078,518.06          893,962,105.71          

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 13.2552 12.2844 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 59,981,974.3955 72,772,168.5764        

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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5

จ านวนเงนิต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจการเกษตร

บริษทั จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน) 613,000 8,336,800.00 1.07

รวมกลุ่มธุรกิจการเกษตร 8,336,800.00 1.07

กลุ่มวสัดุก่อสร้าง

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1,476,400 50,935,800.00 6.53

รวมกลุ่มวสัดุก่อสร้าง 50,935,800.00 6.53

กลุ่มปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 722,200 36,110,000.00 4.63

รวมกลุ่มปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 36,110,000.00 4.63

กลุ่มพาณชิย์

บริษทั ซี.พี. ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 1,046,200 70,356,950.00 9.02

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 1,670,100 70,144,200.00 8.99

บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 2,117,100 35,355,570.00 4.53

รวมกลุ่มพาณชิย์ 175,856,720.00 22.54

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 258,600 51,202,800.00 6.56

บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 315,200 23,246,000.00 2.98

บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 515,200 1,906,240.00 0.24

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 986,500 16,079,950.00 2.06

รวมกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 92,434,990.00 11.84

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 127,700 4,724,900.00 0.61

บริษทั พีทีจี เอ็นเนอย ีจ  ากดั (มหาชน) 272,700 3,708,720.00 0.48

รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 8,433,620.00 1.09

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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6

จ านวนเงนิต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์

บริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 1,023,200 5,116,000.00 0.66

รวมกลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์ 5,116,000.00 0.66

กลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์

บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 72,800 4,076,800.00 0.52

บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั (มหาชน) 137,900 3,895,675.00 0.50

รวมกลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์ 7,972,475.00 1.02

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษทั เซ็ปเป้ จ  ากดั (มหาชน) 367,600 17,185,300.00 2.20

บริษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 758,200 4,397,560.00 0.57

รวมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 21,582,860.00 2.77

กลุ่มการแพทย์

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 14,818,400 59,273,600.00 7.60

บริษทั เอกชยัการแพทย ์จ  ากดั (มหาชน) 891,900 7,982,505.00 1.03

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน) 1,345,600 27,315,680.00 3.50

รวมกลุ่มการแพทย์ 94,571,785.00 12.13

กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ

บริษทั วีรันดา รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 555,200 4,413,840.00 0.57

รวมกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ 4,413,840.00 0.57

กลุ่มบรรจุภณัฑ์

บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง ก ากดั (มหาชน) 1,179,800 63,119,300.00 8.09

รวมกลุ่มบรรจุภณัฑ์ 63,119,300.00 8.09

กลุ่มกระดาษและวสัดุการพิมพ์

บริษทั ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 3,056,400 47,068,560.00 6.03

รวมกลุ่มกระดาษและวสัดุการพิมพ์ 47,068,560.00 6.03

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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7

จ านวนเงนิต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 906,900 8,524,860.00 1.09

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 8,463,300 39,946,776.00 5.12

บริษทั ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน) 1,242,000 29,932,200.00 3.84

รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 78,403,836.00 10.05

กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) 1,009,700 15,044,530.00 1.93

รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 15,044,530.00 1.93

กลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 431,000 26,075,500.00 3.35

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) 176,000 9,768,000.00 1.25

รวมกลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 35,843,500.00 4.60

รวมหุ้นสามญัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 745,244,616.00       95.55           

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

บริษทั เน็ตเบย ์จ  ากดั (มหาชน) 1,196,700 34,704,300.00 4.45

รวมกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 34,704,300.00 4.45

รวมหุ้นสามญัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ 34,704,300.00 4.45

รวมหุ้นสามญั 779,948,916.00 100.00
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 737,927,300.58 บาท) 779,948,916.00 100.00

ณ วนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
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8

จ านวนเงนิต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มธนาคาร

บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 722,800 71,195,800.00 8.18

รวมกลุ่มธนาคาร 71,195,800.00 8.18

กลุ่มวสัดุก่อสร้าง

บริษทั ไตนาสต้ีเซรามิค จ ากดั (มหาชน) 13,490,700 39,932,472.00 4.59

รวมกลุ่มวสัดุก่อสร้าง 39,932,472.00 4.59

กลุ่มพาณชิย์

บริษทั ซี.พี. ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 1,176,500 73,531,250.00 8.45

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 907,000 36,506,750.00 4.19

บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 3,593,700 66,483,450.00 7.64

รวมกลุ่มพาณชิย์ 176,521,450.00 20.28

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 225,100 49,747,100.00 5.71

บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 411,100 31,449,150.00 3.61

รวมกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 81,196,250.00 9.32

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 515,600 14,050,100.00 1.61

บริษทั ทีทีดบับลิว จ  ากดั (มหาชน) 1,519,600 17,779,320.00 2.04

รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 31,829,420.00 3.65

กลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์

บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั (มหาชน) 5,086,800 58,498,200.00 6.72

รวมกลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์ 58,498,200.00 6.72

กลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์

บริษทั เอเซียเสริมกิจลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 1,157,800 54,706,050.00 6.29

รวมกลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์ 54,706,050.00 6.29

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
20



9

จ านวนเงนิต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองค ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 266,400 13,786,200.00 1.58

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 938,151 28,848,143.25 3.31

บริษทั เซ็ปเป้ จ  ากดั (มหาชน) 1,957,200 49,419,300.00 5.68

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,195,000 24,736,500.00 2.84

รวมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 116,790,143.25 13.41

กลุ่มการแพทย์

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 2,549,000 8,462,680.00 0.97

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน) 2,497,100 28,466,940.00 3.27

รวมกลุ่มการแพทย์ 36,929,620.00 4.24

กลุ่มประกันชีวติและประกันภยั

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 206,300 8,767,750.00 1.01

รวมกลุ่มประกันชีวติและประกันภยั 8,767,750.00 1.01

กลุ่มบรรจุภณัฑ์

บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง ก ากดั (มหาชน) 427,000 26,687,500.00 3.07

รวมกลุ่มบรรจุภณัฑ์ 26,687,500.00 3.07

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ  ากดั (มหาชน) 832,700 6,161,980.00 0.71

บริษทั บริทาเนีย จ  ากดั (มหาชน) 2,233,800 29,709,540.00 3.41

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 12,601,900 50,155,562.00 5.76

บริษทั ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน) 3,379,200 77,045,760.00 8.85

รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 163,072,842.00 18.73

รวมหุ้นสามญัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 866,127,497.25       99.49           

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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10

จ านวนเงนิต้นหรือ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

บริษทั เน็ตเบย ์จ  ากดั (มหาชน) 184,300 4,423,200.00 0.51

รวมกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 4,423,200.00 0.51

รวมหุ้นสามญัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ 4,423,200.00 0.51

รวมหุ้นสามญั 870,550,697.25 100.00
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 840,848,698.76 บาท) 870,550,697.25 100.00

ณ วนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

รายได้ 3

รายไดจ้ากเงินปันผล 28,387,219.63            25,820,225.80            

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 34,896.78                   38,408.11                   

รวมรายได้ 28,422,116.41            25,858,633.91            

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,7 13,031,112.48            15,662,054.85            

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 6 173,748.19                 208,827.36                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,7 1,085,926.03              1,305,171.33              

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 45,300.00                   45,300.00                   

ค่าใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 7,055.00 20,250.00                   

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 46,369.06                   119,604.57                 

รวมค่าใช้จ่าย 14,389,510.76            17,361,208.11            

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ 14,032,605.65            8,497,425.80              

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 32,599,305.35            39,972,674.54            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 12,319,616.93            128,478,714.77          

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และที่ยงัไม่เกิดขึน้ 44,918,922.28            168,451,389.31          

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 58,951,527.93            176,948,815.11          

หกั ภาษีเงินได้ 3 (5,234.50)                    (5,761.22)                    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 58,946,293.43            176,943,053.89          

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

2566 2565

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การด าเนินงาน 58,946,293.43            176,943,053.89          

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 87,680,748.46 22,229,862.31            

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (245,510,629.54) (320,488,398.70)         

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (98,883,587.65) (121,315,482.50)         

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 893,962,105.71 1,015,277,588.21       
สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี 795,078,518.06 893,962,105.71          

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 72,772,168.5764 98,496,784.7156        

บวก หน่วยลงทุนท่ีขายระหวา่งปี 7,038,822.4827 1,883,557.6508          

หกั หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนระหวา่งปี (19,829,016.6636) (27,608,173.7900)       
หน่วยลงทุน ณ วนัส้ินปี 59,981,974.3955 72,772,168.5764        

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

24



13 
กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2566 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด ไม่มีก าหนดอายุโครงการ กองทุน
ไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ใหจ้ดัตั้งเป็นกองทุนเปิดและ
จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการจัดการ เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 3,500 ล้านบาท 
แบ่งเป็น 350 ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการไม่มีการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนมากกวา่จ านวนเงินทุน จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทั
จดัการ”) ตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป (เดิมจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 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 Prime Low Beta เป็นกองทุนรวมพิเศษ โดยมีการกระจายการลงทุนนอ้ยกว่าเกณฑม์าตรฐาน ซ่ึงมีนโยบาย
ลงทุนในตราสารแห่งทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีการ
เคล่ือนไหวของราคาเม่ือเทียบกบัดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET Index) ค่อนขา้งต ่า (Low correlation to the SET Index (low beta)) โดย
เฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึง
ทุน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(REITs) หน่วยลงทุนกองโครงสร้างพ้ืนฐาน และ/หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ
ให้กองทุนลงทุนได ้

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) จากการลงทุน ในกรณี
ท่ีหลกัทรัพยป์รับตวัลดลงโดยไม่ลงทุนในหรือมีไวต้ราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และรวมถึง
ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment grade) ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ (Unrated Security) และตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(Unrated Security)  ยกเวน้ในกรณีขณะท่ีเร่ิม
ลงทุน ตราสารดงักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้( Investment grade) หรือเป็น
ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(Listed Securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลงต ่ากว่า Investment grade 
หรือยกเลิกการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(Delisted) กองทุนจะมีไวซ่ึ้ง
ตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเห็นชอบให้
ด าเนินการได ้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง
บัญชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย  
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน 
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14 
3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ

3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน
การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 

กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม อยา่งไรก็ตามส าหรับ
ลูกหน้ี กรณีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของ
รายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
การวดัมูลค่าภายหลงั 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนในประเทศไทยวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
โดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุน

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย

การผิดนดัช าระ 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนดัช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ียทนัที

เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ไดรั้บสามารถประมาณไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทนุซ้ือมาพร้อมกบัเงินลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้ง
รับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 

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 

ในการจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ
การรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.5 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพ่ือ

ท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่ว่าผูถื้อ
หน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 

2566 2565 

ซ้ือเงินลงทุน 1,830,841,052.00 1,746,740,248.98 
ขายเงินลงทุน 1,966,361,755.53 2,019,178,086.04 

5. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2566 ณ วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2565 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ออมทรัพย์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.45 8,751,470.41 0.10 24,383,440.47 

รวม 8,751,470.41 24,383,440.47 

6. ค่าใช้จ่าย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วนัท่ี 

11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป (เดิม บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
จนถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2565) โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนท่ีกองทุน
ถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน  

หักด้วย มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้งน้ีโดยยงัไม่ไดห้ักรายการต่อไปน้ี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึง
วนัท่ีค านวณ 

27



16 
7. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทนุ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคมุกองทุนหรือถูกควบคมุโดยกองทนุไม่
ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 

กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
บริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั  ความสัมพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

เป็นบริษทัจดัการกองทุน (ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป) 

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

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

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

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

(หน่วย : บาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ นโยบายการก าหนดราคา 

2566 2565 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,890,346.05 15,662,054.85 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 490,862.14 1,305,171.33 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,140,766.43 - ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 595,063.89 - ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน

7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 

2566 2565 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย - 1,301,695.27
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย - 108,474.62
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,154,096.84 - 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 96,174.75 - 
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8. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

8.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ

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

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

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

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้ 

กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2566 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ตราสารทุน 779,948,916.00 - - 779,948,916.00 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2565 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ตราสารทุน 870,550,697.25 - - 870,550,697.25 

เงินลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจดั
ประเภทอยู่ในระดับท่ี 1 นั้นประกอบดว้ยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิง
ส าหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 
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18 
8.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด
ลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการ
ปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2566 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงท่ี 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ 

รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 8,751,470.41 - - 8,751,470.41 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 779,948,916.00 779,948,916.00 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2565 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงท่ี 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ 

รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 24,383,440.47 - - 24,383,440.47 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 870,550,697.25 870,550,697.25 

8.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยแบ่งตามวนัท่ีท่ีครบก าหนดนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระ 

ส าคญั ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2566 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 8,751,470.41 - - - - 8,751,470.41 
หลกัทรัพย ์
  จดทะเบียน - - - - 779,948,916.00 779,948,916.00 
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19 
8.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2565 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 24,383,440.47 - - - - 24,383,440.47 
หลกัทรัพย ์
  จดทะเบียน - - - - 870,550,697.25 870,550,697.25 

8.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

8.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

8.6 ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงด้านตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กบั 

ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้นบวก
หรือลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูอ้อกตราสารว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใด อนัอาจจะท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้

8.7 การบริหารความเส่ียง 
กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

9. การอนุมตัิงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2566 
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