
รายงานรอบปีบญัชี 

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว 

(T-SMCapLTF) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตงัแต่วนัที 21 ธนัวาคม 4 ถึง วนัท ี20 ธนัวาคม  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 



 

 

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

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

การดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัที 21 ธันวาคม 4 

ถึงวนัที 20 ธันวาคม  ให้ทา่นผูถื้อหน่วยลงทุน ไดท้ราบดงันี 

  เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตวัไดร้้อยละ 1.6 เทียบกบัปี 2563 ทีหดตวัร้อยละ 6.1 แม้การเติบโตจะเป็นบวกไดเ้ล็กน้อย   

แต่ถือว่าเป็นการฟืนตวัทีล่าช้าจากการระบาดของโควิดหลายระลอก โดยไดก้ารส่งออกเป็นแรงขบัเคลือนสําคญัของเศรษฐกิจ      

ในปี 2564 โดยกลบัมาขยายตวัไดใ้นอตัราสูงทีร้อยละ 16.5 จากปีก่อนทีหดตวัร้อยละ 6.5 ซึงเป็นผลจากการฟืนตวัของเศรษฐกิจ

และการคา้โลก ทงันี SET Index ปรับตวัขนึตอ่เนืองตงัแต่ตน้ปีและจบปีที 1,657.62 จุด 

  อย่างไรก็ดีสภาวะตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลก ปี 2565 เผชิญความทา้ทายอย่างมาก โดยธนาคารกลางประเทศต่างๆ 

โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา เริมใช้นโยบายทางการเงินแบบเขม้งวด และส่งสัญญาการปรับขึนอตัราดอกเบียทีเร็วและแรงกว่าที    

ตลาดคาด เพือรับมืออตัราเงินเฟ้อทีเร่งตวั ซึงเกิดจากทงัปัจจยัดา้นอุปสงค์ทวัโลกทีเพิมมากขึนจากการฟืนตวัทางเศรษฐกิจโลก

ตงัแต่ช่วงปีก่อนหน้า ขณะทีดา้นอุปทาน เผชิญปัญหาระหว่างห่วงโซ่การผลิต และความขดัแยง้เชิงภูมิศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะ 

สงครามระหว่าง รัสเซีย - ยูเครน จากประเด็นขา้งตน้ ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบการเงินโลกเริมลดลงและเศรษฐกิจโลกเริมส่ง

สัญญาณชะลอตัว และนําไปสู่การหดตัวของภาคการส่งออกในช่วง ไตรมาส 4/65 โดยมูลค่าส่งออกหดตัวร้อยละ 7.5 ในช่วง     

ไตรมาสดงักล่าว ส่งผลให้การปรับขึนของตลาดหุ้นเป็นไปได้อย่างจาํกดั ทาํให้ SET index ปิดสินปีที 1668.66 จุด ปรับตวัขึน   

เพียง 11.46 จุดหรือร้อยละ 0.69 เมือเทียบกบัปีก่อน ขณะทีระหวา่งปีสามารถทาํจุดสูงสุดไดที้ 1711.58 จุด 

  แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2566 นัน การเติบเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะยงัชะลอตัวและมีแนวโน้มเขา้สู่ภาวะถดถอยในช่วง

ปลายปี 2566 - ต้นปี 2567 อย่างไรก็ดี ยงัคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยเมือเทียบกับเศรษฐกิจโลก เนืองจากเริมเห็น

นักท่องเทียวจีนเพิมขึนเร็วกว่าทีคาด หลงัจากทีจีนผ่อนปรนมาตรการดา้นโควิดเร็วกว่าทีคาดไว ้ขณะทีการเลือกตงัทีคาดว่า

น่าจะเกิดขึนในช่วงไตรมาส 2/66 น่าจะเป็นสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อการบริโภคภายในประเทศไดเ้ช่นกัน ทังนี ธนาคาร     

แห่งประเทศไทยคาดวา่เศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะมีการเติบโตอยูท่ีร้อยละ 3.8 เมือเทียบกบัปีก่อน 

  สําหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยนนั คาดว่ายงัคงอยู่ในแนวโน้มทรงตวัท่ามกลางแรงกดดนัจากแนวโน้มอตัราดอกเบีย

ขาขึน ทียงัไม่สินสุดจะยงัคงสร้างความผนัผวนต่อกระแสเงินทุนและตลาดหุ้นเป็นระยะ ขณะทีในช่วงต้นปี กําไรบริษัท           

จดทะเบียนอาจจะยงัไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัของการส่งออกตามภาวะเศรษฐกิจโลก และตน้ทุนค่าไฟทีเริมปรับขึนอีก

ครังส่งผลกระทบต่ออตัราทาํกาํไรของบริษทัจดทะเบียนให้ลดลง อย่างไรก็ดีในระยะต่อไปคาดว่าผลประกอบการจะฟืนตวัได้

ตามการฟืนตวัของภาคการท่องเทียว นาํโดยการเขา้มาของนกัท่องเทียวจีน 

  สําหรับกองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว ในรอบปีทีผ่านมา กองทุนยงัคงรักษาการลงทุนตาม

นโยบายการลงทุน โดยนาํหนกัการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มอาหารและเครืองดืม และ กลุ่มสือสาร 

  ทา้ยทีสุดนี บลจ.อสีทส์ปริง (ประเทศไทย) ขอให้คาํมนัว่าบริษทัจะพจิารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพือผลประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

 

ยอ้นหลงั 

3 เดือน 

ยอ้นหลงั 

6 เดือน 

ยอ้นหลงั 

1 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

3 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

5 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

10 ปี 1 

ตงัแต่จดัตงั

กองทุน 1 

  

20 ก.ย. 65 

ถึง 20 ธ.ค. 65 

20 มิ.ย. 65 

ถึง 20 ธ.ค. 65 

20 ธ.ค. 64 

ถึง 20 ธ.ค. 65 

20 ธ.ค. 62 

ถึง 20 ธ.ค. 65 

20 ธ.ค. 60 

ถึง 20 ธ.ค. 65 

- 

ถึง 20 ธ.ค. 65 

21 ธ.ค. 59 

ถึง 20 ธ.ค. 65 

T-SMCapLTF -2.09 0.39 -5.50 10.36 2.51 - 3.04 

Benchmark -1.69 4.10 2.12 3.70 1.43 - 4.15 

Information Ratio2 -0.05 -0.49 -0.84 0.59 0.11   -0.11 

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน 

13.72 12.90 15.47 21.25 18.89   17.72 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขนึไป คิดเป็น % ตอ่ปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง Benchmark คาํนวณจาก  

1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาํดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% 

สาํหรับผลกาํรดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกว่า 1 ปี คาํนวณตามระยะเวลาจริง 
 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 3.22 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ทา่นผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

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

ในเมนูหัวขอ้ “เกียวกบัเรา/การกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียง” 

 

 
 

 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงและคู่มือการลงทุน ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอ              

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาต Small Medium Cap หทรนระยะยาว

ของรอบปปบบญชทตบตงแตควบนททท 21 ธบนวาคม 2564 ถถงวบนททท 20 ธบนวาคม 2565

จจานวนเงงน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจบดการ (management fee) 2.138%2,532,271.86

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.134%158,266.82

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนน (trustee fee) 0.021%25,322.73

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาใชรจคายในการจบดทจารายงานและเอกสารของกองททน 0.030%35,684.53

คคาสอบบบญชท 0.026%30,300.00

คคาใชรจคายออทนๆ  0.017%19,808.02

รวมคคาใชรจคายทบตงหมด 2.366%2,801,653.96

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

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

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน� ี
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกยีวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตงัแต่วนัที 21 ธนัวาคม 4 ถึงวนัที 20 ธนัวาคม  

รายชือบุคคลทีเกียวขอ้งทีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

รายชือผู้จัดการกองทุน 

 

ลาํดบั ชือ – นามสกุล วนัทเีริมบริหารกองทุน 

1 นางสาวพชัราภา มหัทธนกุล 28 มิถุนายน 2564 

2 นายอนุชา  จิตสมเกษม 21 ธนัวาคม 2559 

3 นายศตนนท ์ทนั 18 เมษายน 2560 

4 นายวสวตัติ จิรวิชญ 07 มิถุนายน 2564 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวขอ้งและรายชือผูจ้ดัการกองทุนไดที้ บลจ.อีสทส์ปริง 

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

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

 

ขอ้มูลเพมิเติม 

เรือง การแกไ้ขเพิมเติมขอ้ผกูพนั – แกไ้ขชือบริษทัจดัการ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อสีทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั ไดมี้การแกไ้ขเพมิเติมขอ้ผกูพนั – แกไ้ขชือ

บริษทัจดัการและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทงันี จะมีผลตงัแต่วนัที 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป โดยมี

รายละเอียด ดงันี 
 

หวัขอ้ ขอ้มูลเดิม ขอ้มูลใหม ่

ขอ้ผูกพนั 

1.บริษทัจดัการ 

ชือบริษทัจดัการ :  

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั  
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั  

2.นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชือ : 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั  

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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กองททนเปปดธนชาต Small Medium Cap หทหนระยะยาว

คคานายหนหาซซซอขายหลลกทรลพยย

สสาหรลบรอบบลญชช 21 ธลนวาคม 2564 ถถง 20 ธลนวาคม 2565

ลสาดลบ ชซชอบรรษลทนายหนหา คคานายหนหา 

(พลนบาท)

อลตราสควนคคานายหนหา

แตคละรายตคอ

คคานายหนหาทลซงหมด

1 บรรษลทหลลกทรลพยย ภลทร จสากลด (มหาชน) 322.83 23.40%

2 บรรษลทหลลกทรลพยย ธนชาต จสากลด (มหาชน) 310.11 22.48%

3 บรรษลท หลลกทรลพยย ซช แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จสากลด 189.35 13.72%

4 บรรษลทหลลกทรลพยย ทรสโกห จสากลด 104.80 7.60%

5 บรรษลทหลลกทรลพยย ไทยพาณรชยย จสากลด 97.12 7.04%

6 บรรษลทหลลกทรลพยย ซชจชเอส-ซชไอเออมบช (ประเทศไทย) จสากลด 80.51 5.84%

7 บรรษลทหลลกทรลพยย อรนโนเวสทย เอกซย จสากลด 54.90 3.98%

8 บรรษลทหลลกทรลพยย ฟปนลนเซชย ไซรลส จสากลด (มหาชน) 53.53 3.88%

9 บรรษลท หลลกทรลพยยซรตชซคอรยป (ประเทศไทย) จสากลด 41.74 3.03%

10 บรรษลท หลลกทรลพยยยยโอบช เคยยเฮชยน (ประเทศไทย) จสากลด (มหาชน) 32.86 2.38%

11 บรรษลท หลลกทรลพยยเคทชบช (ประเทศไทย) จสากลด (มหาชน) 32.11 2.33%

12 บรรษลท หลลกทรลพยย กสรกรไทย จสากลด (มหาชน) 23.26 1.69%

13 บรรษลทหลลกทรลพยย โนมยระ พลฒนสรน จสากลด (มหาชน) 20.49 1.49%

14 บรรษลทหลลกทรลพยยเครดรต สวรส (ประเทศไทย) จสากลด 15.21 1.10%

15 บรรษลทหลลกทรลพยย บลวหลวง จสากลด (มหาชน) 0.89 0.04%

รวมคคานายหนหาซซซอขายหลลกทรลพยย 100.00%1,379.71
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 
 

 

บริษทัคู่คา้ตราสารหนี รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

Bank of America  

The Bank of Nova Sctia  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  

ธนาคารซิตีแบงก์   

 

  

 ขอ้มูลวิจยั เพอืใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์ออ๊ฟสกอตแลนด ์เอ็น.วี. 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ 

ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิงคอร์ปอเรชนั จาํกดั   

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชียพลสั จาํกดั (มหาชน)  
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 
 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั   

ขอ้มูลวิจยั เพือใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 

 
 

 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี เงนิฝาก 

ณ วนัที 20 ธนัวาคม  

กลุม่ของตราสาร มูลค่าตามราคา

ตลาด (พนับาท) 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทนุเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํ

ประกนั 

12,315.22 11.17% 

(ค) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก     

ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

(ง) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตาํกวา่ 

investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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98,247.28 99.84 98,247.28

92,778.37 94.28 92,778.37

1,131.69 1.15 1,131.69

1,131.69 1.15 1,131.69

1,538.02 1.56 1,538.02

1,133.02 1.15 1,133.02

405.00 0.41 405.00

6,528.84 6.63 6,528.84

1,760.85 1.79 1,760.85

1,678.13 1.71 1,678.13

1,433.25 1.46 1,433.25

584.63 0.59 584.63

511.68 0.52 511.68

379.70 0.39 379.70

180.60 0.18 180.60

2,924.43 2.97 2,924.43

1,880.45 1.91 1,880.45

529.84 0.54 529.84

514.14 0.52 514.14

5,011.34 5.09 5,011.34

1,588.65 1.61 1,588.65

1,573.84 1.60 1,573.84

1,089.27 1.11 1,089.27

759.58 0.77 759.58

3,741.97 3.80 3,741.97

1,665.42 1.69 1,665.42

1,084.86 1.10 1,084.86

775.87 0.79 775.87

215.82 0.22 215.82

5,809.18 5.90 5,809.18

1,845.75 1.88 1,845.75

1,700.00 1.73 1,700.00

1,077.79 1.10 1,077.79

1,046.76 1.06 1,046.76

138.88 0.14 138.88

16,828.04 17.10 16,828.04

3,887.40 3.95 3,887.40

3,810.45 3.87 3,810.45

3,560.34 3.62 3,560.34

1,980.84 2.01 1,980.84

1,158.43 1.18 1,158.43

1,125.81 1.14 1,125.81

680.89 0.69 680.89

623.88 0.63 623.88

3,255.84 3.31 3,255.84

1,089.70 1.11 1,089.70

1,072.97 1.09 1,072.97

550.38 0.56 550.38

542.79 0.55 542.79

1,582.73 1.61 1,582.73

1,582.73 1.61 1,582.73

764.40 0.78 764.40

764.40 0.78 764.40

ประกนัชีวติและประกนัภยั 0.69

TQM บริษทั ทีคิวเอ็ม อลัฟา จาํกดั (มหาชน) 19.60 0.69

การท่องเทยีวและสันทนาการ 1.44

VRANDA บริษทั วีรันดา รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 224.50 1.44

RJH บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 18.50 0.50

LPH บริษทั โรงพยาบาล ลาดพร้าว จาํกดั (มหาชน) 97.80 0.49

PR9 บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) 64.10 0.99

CHG บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 303.10 0.97

SAPPE บริษทั เซ็ปเป้ จาํกดั (มหาชน) 16.10 0.57

การแพทย์ 2.95

NRF บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จาํกดั (มหาชน) 178.70 1.02

ASIAN บริษทั เอเชียนซี คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 49.70 0.62

AAI บริษทั เอเชียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 291.30 1.80

RBF บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย ์จาํกดั (มหาชน) 87.10 1.05

SNNP บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง จาํกดั (มหาชน) 199.50 3.46

ZEN บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชนั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 205.80 3.23

อาหารและเครืองดืม 15.28

TKN บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตติง จาํกดั (มหาชน) 353.40 3.53

HENG บริษทั เฮงลิสซิง แอนด ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 366.00 0.95

SGC บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 29.18 0.13

AEONTS บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 10.00 1.54

THANI บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 261.60 0.98

เงินทุนและหลกัทรัพย์ 5.27

ASK บริษทั เอเซียเสริมกิจลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 53.50 1.67

VGI บริษทั วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 179.60 0.70

BEC บริษทั บีอีซี เวิลด ์จาํกดั (มหาชน) 21.80 0.20

ONEE บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 203.10 1.51

MAJOR บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 57.40 0.98

CKP บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 163.00 0.69

สือและสิงพิมพ์ 3.39

GUNKUL บริษทั กนักุลเอ็นจิเนียริง จาํกดั (มหาชน) 305.60 1.43

ESSO บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 93.10 0.99

พลงังานและสาธารณูปโภค 4.55

BAFS บริษทั บริการเชือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 53.40 1.44

ITEL บริษทั อินเตอร์ลิงค ์เทเลคอม จาํกดั (มหาชน) 148.00 0.48

INSET บริษทั อินฟราเซท จาํกดั (มหาชน) 155.80 0.47

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 2.66

BBIK บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 14.30 1.71

BEAUTY บริษทั บิวตี คอมมูนิตี จาํกดั (มหาชน) 308.70 0.34

MOSHI บริษทั โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 8.60 0.16

ILM บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล ์จาํกดั (มหาชน) 32.30 0.53

RS บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) 32.80 0.46

MEGA บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จาํกดั (มหาชน) 37.50 1.52

SINGER บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 49.00 1.30

พาณชิย์ 5.91

COM7 บริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 54.60 1.60

COTTO บริษทั เอสซีจี เซรามกิส์ จาํกดั (มหาชน) 555.40 1.03

TOA บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 12.00 0.37

NER บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 190.20 1.03

วสัดุก่อสร้าง 1.40

หุ้นสามญั 89.12

ทจีดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 84.16

ธุรกจิการเกษตร 1.03

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วันที 20 ธันวาคม 2565

ชือหลกัทรัพย์ อตัราดอกเบีย 

(%)

อนัดับความน่าเชือถือ วนัครบ

กาํหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตวั

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน
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หุ้นสามญั 89.12

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วันที 20 ธันวาคม 2565

ชือหลกัทรัพย์ อตัราดอกเบีย 

(%)

อนัดับความน่าเชือถือ วนัครบ

กาํหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตวั

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน

1,623.45 1.65 1,623.45

1,623.45 1.65 1,623.45

1,040.41 1.06 1,040.41

1,040.41 1.06 1,040.41

1,583.64 1.61 1,583.64

1,583.64 1.61 1,583.64

3,159.05 3.21 3,159.05

3,159.05 3.21 3,159.05

17,137.13 17.41 17,137.13

4,043.20 4.11 4,043.20

2,266.82 2.30 2,266.82

1,793.76 1.82 1,793.76

1,616.16 1.64 1,616.16

1,595.16 1.62 1,595.16

1,581.58 1.61 1,581.58

1,460.62 1.48 1,460.62

797.33 0.81 797.33

730.78 0.74 730.78

639.93 0.65 639.93

611.78 0.62 611.78

8,940.81 9.09 8,940.81

4,331.32 4.40 4,331.32

1,607.46 1.63 1,607.46

1,316.57 1.34 1,316.57

1,141.14 1.16 1,141.14

544.32 0.55 544.32

1,166.75 1.19 1,166.75

1,166.75 1.19 1,166.75

3,159.36 3.21 3,159.36

3,159.36 3.21 3,159.36

5,851.30 5.95 5,851.30

2,346.30 2.38 2,346.30

1,958.06 1.99 1,958.06

1,546.94 1.57 1,546.94

347.76 0.35 347.76

347.76 0.35 347.76

347.76 0.35 347.76

5,121.15 5.20 5,121.15

2,163.81 2.20 2,163.81

2,163.81 2.20 2,163.81

399.11 0.41 399.11

399.11 0.41 399.11

2,558.23 2.60 2,558.23

2,558.23 2.60 2,558.23

109.32 0.11 109.32

109.32 0.11 109.32

109.32 0.11 109.32

109.32 0.11 109.32

52.91 0.05 52.91

52.91 0.05 52.91

52.91 0.05 52.91

52.91 0.05 52.91

ทจีดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.05

อาหารและเครืองดืม 0.05

BR-W1 บริษทั บางกอกแร้นซ์ จาํกดั (มหาชน) 176.35 0.05

RABBIT-W4 บริษทั แรบบิท โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) 10,931.56 0.10

ใบสําคญัแสดงสิทธิระยะสันและสิทธิในการซือหุ้น 0.05

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 0.10

ทจีดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.10

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 0.10

อืน ๆ 2.32

SPA บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 234.70 2.32

อาหารและเครืองดืม 0.36

AU บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 37.30 0.36

ทจีดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ 4.64

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 1.96

NETBAY บริษทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 86.90 1.96

ทมีไิด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.32

สินค้าอุปโภคบริโภค 0.32

WARRIX บริษทั วอริกซ์ สปอร์ต จาํกดั (มหาชน) 55.20 0.32

SEAFCO บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 540.90 1.78

PYLON บริษทั ไพลอน จาํกดั (มหาชน) 345.30 1.40

บริการรับเหมาก่อสร้าง 5.31

CK บริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) 99.00 2.13

ชินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 2.87

SVI บริษทั เอสวีไอ จาํกดั (มหาชน) 329.10 2.87

ยานยนต์ 1.06

IHL บริษทั อินเตอร์ ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) 357.90 1.06

PSL บริษทั พรีเชียส  ชิพปิง จาํกดั (มหาชน) 74.10 1.03

JWD บริษทั เจดบัเบิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 25.20 0.49

AAV บริษทั เอเชีย เอวิเอชนั จาํกดั (มหาชน) 550.50 1.46

III บริษทั ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 96.10 1.19

ขนส่งและโลจิสตกิส์ 8.10

BA บริษทั การบนิกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 349.30 3.93

SPALI บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 25.70 0.58

MBK บริษทั เอ็ม บ ีเค จาํกดั (มหาชน) 36.20 0.55

AMATAV บริษทั อมตะ วีเอ็น จาํกดั (มหาชน) 112.30 0.72

PSH บริษทั พฤกษา โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 59.90 0.66

ANAN บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 1,129.70 1.43

WHA บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชนั จาํกดั (มหาชน) 378.40 1.32

AP บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 144.30 1.47

ORI บริษทั ออริจิน พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) 147.70 1.45

SC บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 550.20 2.06

AMATA บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 88.80 1.63

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 15.54

SIRI บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 2,310.40 3.67

บริการเฉพาะกจิ 2.86

SISB บริษทั เอสไอเอสบี จาํกดั (มหาชน) 154.10 2.86

กระดาษและวสัดุการพิมพ์ 1.44

UTP บริษทั ยไูนเต็ด เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 99.60 1.44

ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์ 0.94

KISS บริษทั โรจูคิส อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 124.60 0.94

อืน ๆ 1.47

HL บริษทั เฮลทลี์ด จาํกดั (มหาชน) 68.50 1.47
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หุ้นสามญั 89.12

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วันที 20 ธันวาคม 2565

ชือหลกัทรัพย์ อตัราดอกเบีย 

(%)

อนัดับความน่าเชือถือ วนัครบ

กาํหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตวั

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน

12,315.22

12,313.22

12,313.22

2.00

2.00

(459.81)

599.64

(1,059.45)

98,409.50 100.00 110,264.91 100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเชือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สินทรัพย์อืนและหนีสินอืน (0.43)

สินทรัพย์อืน 0.54

หนีสินอืน (0.97)

ประเภทกระแสรายวนั 0.00

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

เงินฝากธนาคาร 11.16

ประเภทออมทรัพย์ 11.16

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 12,299.58 11.16
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อนัดับความน่าเชือถือของตราสารหนีระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส

เรสติง  

บ.ฟิทซ์ เรทติง 

(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทติง 

AAA AAA (tha) ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตาํสุด กลุม่ตราสารหนี 

ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตาํมาก 

A A (tha) ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตาํ 

BBB BBB (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเชือถือตาํกวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหนี  

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมากทีสุด และเริมมี

ความเสียงตอ่การผิดนดัชาํระหนี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะทีผิดนัดชาํระหนี 

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

ขา้งตน้ เพือใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตทีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกว่าเล็กนอ้ย (-) 

ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทติง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือแสดงถึงการ

ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Description Standard and 

Poor’s 

Moody’s FITCH Ratings 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity 

for payment of financial commitments 

AAA 

A1+ 

A1 

A2 

A3 

Aaa 

P1 

P2 

P3 

AAA 

F1+ 

F1 

F2 

F3 

Very strong capacity for payment of financial 

commitments - a minimal difference compared  

With AAA 

AA+ 

AA 

AA- 

Aa1 

Aa2 

Aa3 

AA+ 

AA 

AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - 

it may, nevertheless, be vulnerable to changes in 

economic cycle or circumstances 

A+ 

A 

A- 

A1 

A2 

A3 

A+ 

A 

A- 

Adequate capacity for payment of financial 

commitments - economic cycle and circumstances are, 

nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

Baa1 

Baa2 

Baa3 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

  Speculative Grade 

This group involves speculative elements – capacity for 

continued payment of commitments is contingent upon a 

sustained business and economic environment 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B 

C 

D 

Ba1 

Ba2 

Ba3 

B1 

B2 

B3 
NP 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B 

C 

D 
High default risk - debtor’s capacity for meeting 

commitments may be troublesome 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

Caa1 

Caa2 

Caa3 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of 

obligations 

C C C 

  Default in payment of obligations - D 
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4

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3 98,409,502.12            131,598,300.60          

เงินฝากธนาคาร 5 12,301,575.68            11,351,233.15            

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 13,646.19                   11,779.28                   

จากการขายเงินลงทุน 599,080.22                 - 

สินทรัพยอ่ื์น 564.25 - 

รวมสินทรัพย์ 111,324,368.46          142,961,313.03          

หนีสิ้น

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 878,345.74                 5,500,513.84              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 173,557.82                 206,625.75                 

หน้ีสินอ่ืน 7,550.29 11,227.59                   

รวมหนีสิ้น 1,059,453.85              5,718,367.18              

สินทรัพย์สุทธิ 110,264,914.61          137,242,945.85          

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 92,128,725.54            108,364,924.33          

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 (2,514,246.05)             2,101,022.32              

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 20,650,435.12            26,776,999.20            
สินทรัพย์สุทธิ 110,264,914.61          137,242,945.85          

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 11.9685 12.6648 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 9,212,872.5541          10,836,492.4325        

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 20 ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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5

จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจการเกษตร

บริษทั จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน) 190,200            1,131,690.00            1.15

รวมกลุ่มธุรกิจการเกษตร 1,131,690.00            1.15                  

กลุ่มวสัดุก่อสร้าง

บริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จ  ากดั (มหาชน) 555,400            1,133,016.00            1.15

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 12,000              405,000.00               0.41

รวมกลุ่มวสัดุก่อสร้าง 1,538,016.00            1.56                  

กลุ่มพาณชิย์

บริษทั บิวต้ี คอมมูนิต้ี จ  ากดั (มหาชน) 308,700            379,701.00               0.39

บริษทั คอมเซเวน่ จ  ากดั (มหาชน) 54,600              1,760,850.00            1.79

บริษทั อินเด็กซ ์ลิฟว่ิงมอลล ์จ  ากดั (มหาชน) 32,300              584,630.00               0.59

บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ  ากดั (มหาชน) 37,500              1,678,125.00            1.71

บริษทั โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 8,600                180,600.00               0.18

บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 32,800              511,680.00               0.52

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 49,000              1,433,250.00            1.46

รวมกลุ่มพาณชิย์ 6,528,836.00            6.64                  

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 14,300              1,880,450.00            1.91

บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 155,800            514,140.00               0.52

บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 148,000            529,840.00               0.54

รวมกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 2,924,430.00            2.97                  

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 53,400              1,588,650.00            1.61

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 163,000            759,580.00               0.77

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 93,100              1,089,270.00            1.11

บริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 305,600            1,573,840.00            1.60

รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 5,011,340.00            5.09                  

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 20 ธันวาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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6

จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์

บริษทั บีอีซี เวิลด์ จ  ากดั (มหาชน) 21,800              215,820.00               0.22

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 57,400              1,084,860.00            1.10

บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั (มหาชน) 203,100            1,665,420.00            1.69

บริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 179,600            775,872.00               0.79

รวมกลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์ 3,741,972.00            3.80                  

กลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 10,000              1,700,000.00            1.73

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 53,500              1,845,750.00 1.88

บริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 366,000            1,046,760.00 1.06

บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 29,177              138,882.52 0.14

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 261,600            1,077,792.00 1.10

รวมกลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์ 5,809,184.52            5.91                  

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษทั เอเช่ียน อะไลอนัซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 291,300            1,980,840.00 2.01

บริษทั เอเช่ียนซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 49,700              680,890.00 0.69

บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ  ากดั (มหาชน) 178,700            1,125,810.00 1.14

บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 87,100              1,158,430.00 1.18

บริษทั เซ็ปเป้ จ  ากดั (มหาชน) 16,100              623,875.00 0.63

บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) 199,500            3,810,450.00 3.87

บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) 353,400            3,887,400.00 3.97

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 205,800            3,560,340.00 3.62

รวมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 16,828,035.00          17.11                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ช่ือหลักทรัพย์

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 20 ธันวาคม 2565
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7

จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มการแพทย์

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 303,100            1,072,974.00            1.09

บริษทั โรงพยาบาล ลาดพร้าว จ  ากดั (มหาชน) 97,800              542,790.00               0.55

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน) 64,100              1,089,700.00            1.11

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) 18,500              550,375.00               0.56

รวมกลุ่มการแพทย์ 3,255,839.00            3.31                  

กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ

บริษทั วีรันดา รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 224,500            1,582,725.00            1.61

รวมกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ 1,582,725.00            1.61                  

กลุ่มประกันภยัและประกันชีวติ

บริษทั ทีคิวเอ็ม อลัฟา จ  ากดั (มหาชน) 19,600              764,400.00               0.78

รวมกลุ่มประกันภยัและประกันชีวติ 764,400.00               0.78                  

กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภณัฑ์

บริษทั โรจูคิส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 124,600            1,040,410.00            1.06

รวมกลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภณัฑ์ 1,040,410.00            1.06                  

กลุ่มกระดาษและวสัดุการพิมพ์

บริษทั ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 99,600              1,583,640.00            1.61

รวมกลุ่มกระดาษและวสัดุการพิมพ์ 1,583,640.00            1.61                  

กลุ่มบริการเฉพาะกิจ

บริษทั เอสไอเอสบี จ  ากดั (มหาชน) 154,100            3,159,050.00            3.21

รวมกลุ่มบริการเฉพาะกิจ 3,159,050.00            3.21                  

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ  ากดั (มหาชน) 88,800              1,793,760.00            1.82

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ  ากดั (มหาชน) 112,300            797,330.00               0.81

บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) 1,129,700         1,581,580.00            1.61

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 144,300            1,616,160.00            1.64

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 20 ธันวาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
20



8

จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)

บริษทั เอ็ม บี เค จ  ากดั (มหาชน) 36,200              611,780.00               0.62

บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 147,700            1,595,160.00            1.62

บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) 59,900              730,780.00               0.74

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 550,200            2,266,824.00            2.30

บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) 2,310,400         4,043,200.00            4.11

บริษทั ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน) 25,700              639,930.00               0.65

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 378,400            1,460,624.00            1.48

รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 17,137,128.00          17.40                

กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 550,500            1,607,460.00            1.63

บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 349,300            4,331,320.00            4.40

บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) 96,100              1,316,570.00            1.34

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) 25,200              544,320.00               0.55

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ  ากดั (มหาชน) 74,100              1,141,140.00            1.16

รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 8,940,810.00            9.08                  

กลุ่มยานยนต์

บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ  ากดั (มหาชน) 357,900            1,166,754.00            1.19

รวมกลุ่มยานยนต์ 1,166,754.00            1.19                  

กลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) 329,100            3,159,360.00            3.21

รวมกลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 3,159,360.00            3.21                  

อ่ืนๆ

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) 68,500              1,623,450.00            1.65

บริษทั วอริกซ ์สปอร์ต จ ากดั (มหาชน) 55,200              347,760.00               0.35

รวมอ่ืนๆ 1,971,210.00            2.00                  

ช่ือหลักทรัพย์

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 20 ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
21



9

จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษทั ช.การช่าง จ  ากดั (มหาชน) 99,000              2,346,300.00            2.38

บริษทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 345,300            1,546,944.00            1.57

บริษทั ซีฟโก ้จ  ากดั (มหาชน) 540,900            1,958,058.00            1.99

รวมกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง 5,851,302.00            5.94                  

รวมหุ้นสามญัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93,126,131.52          94.63                

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

บริษทั เน็ตเบย ์จ  ากดั (มหาชน) 86,900              2,163,810.00            2.20

รวมกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 2,163,810.00            2.20                  

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) 37,300              399,110.00               0.41

รวมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 399,110.00               0.41                  

อ่ืนๆ

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 234,700            2,558,230.00            2.60

รวมอ่ืนๆ 2,558,230.00            2.60                  

รวมหุ้นสามญัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ 5,121,150.00            5.21                  

รวมหุ้นสามญั 98,247,281.52          99.84                

ใบส าคัญแสดงสิทธิ

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั แรบบิท โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 10,931,560       109,315.60               0.11

รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 109,315.60               0.11                  

รวมใบส าคัญแสดงสิทธิที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 109,315.60               0.11                  

รวมใบส าคัญแสดงสิทธิ 109,315.60               0.11                  

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 20 ธันวาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
22



10

จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

ใบส าคัญแสดงสิทธิระยะส้ินและสิทธิในการซ้ือหุ้น

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั (มหาชน) 176,350            52,905.00                 0.05

รวมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 52,905.00                 0.05                  

รวมใบส าคัญแสดงสิทธิระยะส้ินและสิทธิในการซ้ือหุ้น

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 52,905.00                 0.05                  

รวมใบส าคัญแสดงสิทธิระยะส้ินและสิทธิในการซ้ือหุ้น 52,905.00                 0.05                  

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 98,920,229.54 บาท) 98,409,502.12          100.00              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ช่ือหลักทรัพย์

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 20 ธันวาคม 2565

23



11

จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มพาณชิย์

บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 351,900            7,249,140.00            5.51

รวมกลุ่มพาณชิย์ 7,249,140.00            5.51                  

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษทั พีทีจี เอ็นเนอย ีจ  ากดั (มหาชน) 474,900            7,076,010.00            5.38

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) 751,900            6,917,480.00            5.26

รวมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 13,993,490.00          10.64                

กลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 292,800            5,592,480.00            4.25

บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั (มหาชน) 837,900            8,127,630.00            6.18

บริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 1,033,600         6,615,040.00            5.03

รวมกลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์ 20,335,150.00          15.46                

กลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์

บริษทั เอเซียเสริมกิจลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 132,300            5,755,050.00            4.37

บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 427,700            4,277,000.00            3.25

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 1,599,600         7,038,240.00            5.35

รวมกลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์ 17,070,290.00          12.97                

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองค ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 134,200            6,911,300.00            5.25

บริษทั เซ็ปเป้ จ  ากดั (มหาชน) 282,300            7,480,950.00            5.68

บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) 628,900            6,855,010.00            5.21

รวมกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 21,247,260.00          16.14                

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 20 ธันวาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
24



12

จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กลุ่มการแพทย์

บริษทั บางกอก เชน ฮอลปิทอล จ ากดั (มหาชน) 287,900            5,815,580.00            4.42

รวมกลุ่มการแพทย์ 5,815,580.00            4.42                  

กลุ่มประกันชีวติและประกันภยั

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 223,800            7,609,200.00            5.78

รวมกลุ่มประกันชีวติและประกันภยั 7,609,200.00            5.78                  

กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภณัฑ์

บริษทั โรจูคิส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 584,500            6,078,800.00            4.62

รวมกลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภณัฑ์ 6,078,800.00            4.62                  

กลุ่มกระดาษและวสัดุการพิมพ์

บริษทั ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 171,300            2,843,580.00            2.16

รวมกลุ่มกระดาษและวสัดุการพิมพ์ 2,843,580.00            2.16                  

กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

บริษทั เคอร่ี เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 222,100            6,829,575.00            5.19

บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) 919,900            4,194,744.00            3.19

รวมกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 11,024,319.00          8.38                  

กลุ่มยานยนต์

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 191,500            4,059,800.00            3.08

รวมกลุ่มยานยนต์ 4,059,800.00            3.08                  

กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษทั ช. การช่าง จ  ากดั (มหาชน) 317,400            6,887,580.00            5.23

บริษทั ซีฟโก ้จ  ากดั (มหาชน) 1,551,600         7,075,296.00            5.38

รวมกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง 13,962,876.00          10.61                

รวมหุ้นสามญัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 131,289,485.00       99.77                

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 20 ธันวาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

 ที่มไิด้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั บริทาเนีย จ  ากดั (มหาชน) 19,000              199,500.00               0.15

รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 199,500.00               0.15                  

รวมหุ้นสามญัที่มไิด้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 199,500.00               0.15                  

รวมหุ้นสามญั 131,488,985.00       99.92                

ใบส าคัญแสดงสิทธิ

 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ย ูซิต้ี จ  ากดั (มหาชน) 10,931,560       109,315.60               0.08

รวมกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 109,315.60               0.08                  

รวมใบส าคัญแสดงสิทธิที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 109,315.60               0.08                  

รวมใบส าคัญแสดงสิทธิ 109,315.60               0.08                  

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 126,235,678.05 บาท) 131,598,300.60       100.00              

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 20 ธันวาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดด้อกเบ้ีย 3 23,052.95                   23,776.83                   

รายไดจ้ากเงินปันผล 2,328,038.21              1,531,247.50              

รวมรายได้ 2,351,091.16              1,555,024.33              

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,7 2,532,271.86 2,558,541.08

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 6 25,322.73 25,585.41

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,7 158,266.82 159,908.80

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 30,300.00 30,300.00

ค่าใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 3,180.00 780.00

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 52,312.55 56,760.49

รวมค่าใช้จ่าย 2,801,653.96 2,831,875.78

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ (450,562.80) (1,276,851.45)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 200,806.64 30,883,153.46

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (5,873,349.97) (2,900,844.37)
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และที่ยงัไม่เกิดขึน้ (5,672,543.33) 27,982,309.09

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ (6,123,106.13)             26,705,457.64            

หกั ภาษีเงินได้ 3 (3,457.95) (3,566.52)
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษเีงนิได้ (6,126,564.08) 26,701,891.12

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 20 ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การด าเนินงาน (6,126,564.08)             26,701,891.12            

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 6,122,538.87              33,216,657.69            

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (26,974,006.03)           (13,735,273.60)           

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (26,978,031.24)           46,183,275.21            

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 137,242,945.85          91,059,670.64            
สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี 110,264,914.61          137,242,945.85          

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 10,836,492.4325 9,200,177.8243 

บวก หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 480,382.3236 2,773,621.9674 

หกั หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนระหวา่งปี (2,104,002.2020) (1,137,307.3592) 
หน่วยลงทุน ณ วนัส้ินปี 9,212,872.5541 10,836,492.4325

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 20 ธันวาคม 2565

หน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

28
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กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 20 ธนัวาคม 2565 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไม่มีก าหนดอายุ

โครงการ กองทุนไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั้งเป็นกองทุน
เปิดและจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการจัดการเม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท 
(แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทั
จดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการไดไ้ม่เกิน 150 ลา้นบาท จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) ตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป (เดิมจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ธนชาต จ ากดั) 

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

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการออมเงิน
และการลงทุนแบบต่อเน่ืองระยะยาว ส าหรับการเกษียณอายุของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือประชาชนทัว่ไป กองทุนมีนโยบายลงทุนใน
ตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเนน้ลงทุนในหุ้นของบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยจะเนน้ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ หรือ 
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานดี หรือมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนไดสู้ง ทั้งน้ีกองทุนจะไม่ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์
เป็นส่วนประกอบของดชันี SET 50 (ณ วนัท่ีลงทุนคร้ังแรก) 

ทั้งน้ีกองทุนอาจมีการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์นอกเหนือจากหลกัทรัพยข์า้งตน้ โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้
ด าเนินการแลว้ ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลกัทรัพย์
หรือทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือ
ลกัษณะของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรือมีไวไ้ด ้

กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) และ/หรือลงทุนใน
ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจท าธุรกรรมให้ยืมหลกัทรัพย ์หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)ได ้
และ/หรือลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ี
ไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง
บญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ได้ก าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย 
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน 

29
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ

3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน
การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 

กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตามส าหรับ
ลูกหน้ี กรณีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของ
รายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
การวดัมูลค่าภายหลงั 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนในประเทศไทยวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
โดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุน

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย

การผิดนดัช าระ 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนดัช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ียทนัทีเม่ือมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะไม่ได้รับดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกบัเงินลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้ง
รับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของ

เงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัตั้งแต่วนัท่ีมีสิทธิจะไดรั้บ 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3 ภาษีเงินได้ 

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

ในการจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการ
รายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.5 บัญชีปรับสมดุล 
บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบันทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  

เพื่อท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่ว่าผูถื้อ
หน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลา 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 20 ธนัวาคม  

2565 2564 

ซ้ือเงินลงทุน 382,145,830.94 588,129,112.73 
ขายเงินลงทุน 409,662,086.09 571,157,062.82 

5. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 20 ธนัวาคม 2565 ณ วันที่ 20 ธนัวาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ออมทรัพย์ 
     ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 0.30 12,299,575.68 0.20 11,349,233.15 
กระแสรายวัน 
     ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) - 2,000.00 - 2,000.00

รวม 12,301,575.68 11,351,233.15 

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

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

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนท่ีกองทุน
ถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งส้ินหักดว้ยมูลค่า

หน้ีสินทั้งส้ิน ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วนัท่ีค านวณ 
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7. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุนไม่
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 ากัด (มหาชน) และ

ตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป เปล่ียนเป็นผูถื้อหุ้น

ของบริษทัจดัการกองทุน 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน และไดร้วมกบัธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี3 กรกฎาคม 2564 

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทั
จดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 
7.1 รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 20 ธนัวาคม นโยบายการก าหนดราคา 
2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
 ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,469,386.58 2,558,541.08 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 91,836.60 159,908.80 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,062,885.28 - ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 66,430.22 - ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน

7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั  มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 20 ธนัวาคม 

2565 2564 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
          ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย - 163,038.54
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย - 10,189.92
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 131,944.92 - 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 8,246.54 - 
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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 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ไดแ้ก่
ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้ 

กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 20 ธนัวาคม 2565 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ตราสารทุน 98,409,502.12 - - 98,409,502.12 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 20 ธนัวาคม 2564 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ตราสารทุน 131,598,300.60 - - 131,598,300.60 

เงินลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจดั
ประเภทอยู่ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิง
ส าหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 
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8.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด
ลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการ
ปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 20 ธนัวาคม 2565 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงท่ี 

ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 12,299,575.68 - 2,000.00 12,301,575.68 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 98,409,502.12 98,409,502.12 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 20 ธนัวาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงท่ี 

ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร    11,349,233.15 - 2,000.00    11,351,233.15 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 131,598,300.60 131,598,300.60 

8.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 20 ธนัวาคม 2565 

ระยะเวลาครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 12,301,575.68 - - - - 12,301,575.68 
หลกัทรัพย ์
   จดทะเบียน - - - - 98,409,502.12 98,409,502.12 
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8.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 20 ธนัวาคม 2564 

ระยะเวลาครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 11,351,233.15 - - - - 11,351,233.15 
หลกัทรัพย ์
   จดทะเบียน - - - - 131,598,300.60 131,598,300.60 

8.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
ไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

8.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

8.6 ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยูก่บัความผนั

ผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้นบวกหรือลบ
ต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประเภทของธุรกิจของบริษทัผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบั
ความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใด อนัอาจจะท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้

8.7 การบริหารความเส่ียง 
กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

9. การอนุมตัิงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของกองทนุเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2566 
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