
 

   

 

 

 

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

 

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเลีย้งชีพ 

(T-LowBetaRMF) 

 

 

 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต 

Low Beta เพ่ือการเล้ียงชีพ สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 18 ธันวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 ให้ท่านผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

 เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตวัได้ร้อยละ 1.6 เทียบกับปี 2563 ท่ีหดตวัร้อยละ 6.1 แม้การเติบโตจะเป็นบวกได้

เล็กน้อยแต่ถือว่าเป็นการฟ้ืนตวัท่ีล่าช้าจากการระบาดของโควิดหลายระลอก โดยเฉพาะการระบาดของสายพนัธุ์เดลต้า

ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ท่ีส่งผลให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจาํกดัอยู่ใตม้าตรการควบคุมการระบาดท่ีเขม้งวด 

และยงัลุกลามไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างส่งผลใหเ้กิดภาวะชะงกังนัในสายการผลิตอีกดว้ย อยา่งไรก็ตามการเร่งฉีด

วคัซีนเข็มกระตุน้ในไตรมาสสุดทา้ยของปีช่วยบรรเทาการระบาดให้คล่ีคลายลง ส่งผลให้ภาครัฐทยอยผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมท่ีเขม้งวดและทาํให้เศรษฐกิจกลบัมาดาํเนินการได ้แมจ้ะมีการกลายพนัธุ์ของไวรัสสายพนัธุ์เดลตามาสู่โอมิครอน

ในช่วงปลายปี แต่ดว้ยภาวะความรุนแรงของโรคท่ีลดตํ่าลงทาํให้ความกงัวลของการปิดประเทศอีกคร้ังไม่เกิดข้ึน ภาคการ

ท่องเท่ียวยงัคงซบเซาต่อเน่ืองจากปีก่อนถึงแม้ไทยจะเร่ิมเปิดรับนักท่องเท่ียวผ่านภูเก็ตแซนด์บอกซ์ตั้งแต่กลางปี 2564 

แต่จากขอ้จาํกดัจากประเทศตน้ทางกอปรกบัการระบาดของโอมิครอนทัว่โลกในช่วงทา้ยปีส่งผลให้ภาพการท่องเท่ียวยงัคง

หดตวัจากปีก่อน การส่งออกเป็นแรงขบัเคล่ือนสําคญัของเศรษฐกิจในปี 2564 โดยกลบัมาขยายตวัไดใ้นอตัราสูงท่ีร้อยละ 

16.5 จากปีก่อนท่ีหดตวัร้อยละ 6.5 ซ่ึงเป็นผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและการคา้โลก ทั้งน้ี SET Index ปรับตัวข้ึน

ต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปีและจบปีท่ี 1,657.62 จุด 

 สภาวะตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลก ปี 2565 เผชิญความท้าทายอย่างมาก โดยธนาคารกลางประเทศต่างๆ 

โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา เร่ิมใชน้โยบายทางการเงินแบบเขม้งวด เพ่ือรับมืออตัราเงินเฟ้อท่ีเร่งตวัมากกว่าคาด ซ่ึงเกิดจากทั้ง

ปัจจยัดา้นอุปสงคท์ัว่โลกท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจโลก ขณะท่ีดา้นอุปทาน เผชิญปัญหาระหว่างห่วงโซ่การ

ผลิต และความขดัแยง้เชิงภูมิศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะ สงครามระหว่าง รัสเซีย - ยูเครน จากประเด็นขา้งตน้ ส่งผลให้

สภาพคล่องในระบบการเงินโลกเร่ิมลดลง และเศรษฐกิจโลกเร่ิมส่งสัญญาณชะลอตวั สาํหรับประเทศไทย กนง. เองไดมี้มติ

ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย 0.25% เป็น 0.75% เช่นเดียวกบัประเทศอ่ืน อย่างไรก็ดีคาดว่า เศรษฐกิจไทยปี 2565 – 2566 จะยงัฟ้ืน

ตวัตามภาคการท่องเท่ียวเป็นสาํคญั  

 สาํหรับแนวโนม้ตลาดหุน้ไทยนั้น คาดว่ายงัคงอยูใ่นแนวโน้มทรงตวั โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากแนวโนม้การฟ้ืนตวั

ของผลประกอบการของบริษทัจดทะเบียนท่ีจะฟ้ืนตวัตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ดีคาดว่าความผนัผวนของตลาด

จะยงัคงอยู่ในระดบัสูง จากการทาํนโยบายการเงินแบบเขม้งวดของนานาประเทศ และความขดัแยง้ เชิงภูมิศาสตร์การเมือง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความขดัแยง้ระหว่าง จีน-ไตห้วนั เร่ิมสร้างความกงัวลใหก้บัตลาดมากข้ึน 

 สาํหรับกองทุนธนชาต Low Beta เพ่ือการเล้ียงชีพ ในรอบปีท่ีผ่านมา กองทุนยงัคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการ

ลงทุน ซ่ึงเน้นนํ้ าหนกัการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีค่า Beta ตํ่ากว่า 1 โดยนํ้ าหนกัการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพาณิชย ์กลุ่ม

โรงพยาบาล และ กลุ่มส่ือสาร 

 ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต ขอให้คาํมัน่ว่าบริษทัจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อ

หน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขึนไป คิดเป็น % ต่อปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง 

Benchmark คาํนวณจาก ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.86 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษทัจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

จดัการทีกองทุนถือลงทุนไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์อง บลจ.ธนชาต www.eastspring.co.th ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูกองทนุรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียง และคู่มือการลงทุน ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขนึตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงานของ

กองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั
ตงัแต่ 

จัดตงั
3 เดือน 6 เดอืน 1 ปี 

1
3 ปี 

1
5 ปี 

1
10 ปี 

1
กองทุน 

1

17 มี.ค. 65 

ถงึ 17 มิ.ย. 65

17 ธ.ค. 64 

ถงึ 17 มิ.ย. 65

17 มิ.ย. 64 

ถงึ 17 มิ.ย. 65

17 มิ.ย. 62  
ถงึ 17 มิ.ย. 65

16 มิ.ย. 60 

ถงึ 17 มิ.ย. 65

-  
ถงึ 17 มิ.ย. 65

18 ธ.ค. 55 

ถงึ 17 มิ.ย. 65

T-LowBetaRMF -5.20 -3.63 -0.15 -4.25 -1.35 - 4.60

Benchmark -6.55 -3.45 -0.92 0.77 2.84 - 4.69

Information Ratio
2 0.29 -0.04 0.13 -0.71 -0.65 - -0.01

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

11.88 11.66 10.59 16.38 13.69 - 12.81
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- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว
- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์
- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมลูการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนได้ท่ี บลจ.ธนชาต 

โดยตรง หรือท่ี เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (www.eastspring.co.th) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

Bank of America 

The Bank of Nova Sctia 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก ์

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์

ขอ้มูลวิจยั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์ 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ขอ้มูลวิจยั เพอืใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี เงนิฝาก 

ณ วนัที  มิถุนายน  

กลุม่ของตราสาร มูลค่าตามราคา

ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึธนาคารพาณิชย ์ หรือบริษทั

เงินทนุเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํ

ประกนั 

83,321.05 3.70% 

(ค) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้

รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

(ง) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตาํกวา่ 

investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

หนา้ 8



TRIS FITCH S&P Moody's

2,174,589.41 99.98 2,174,589.41

2,174,589.41 99.98 2,174,589.41

286,941.48 13.19 286,941.48
107,762.83 4.95 107,762.83
81,424.00 3.74 81,424.00
66,085.25 3.04 66,085.25
15,960.00 0.73 15,960.00
13,600.00 0.63 13,600.00
2,109.40 0.10 2,109.40

47,615.00 2.19 47,615.00
47,615.00 2.19 47,615.00

499,070.44 22.95 499,070.44
155,739.50 7.16 155,739.50
121,308.00 5.58 121,308.00
100,094.40 4.60 100,094.40
95,074.70 4.37 95,074.70
26,853.84 1.23 26,853.84

281,331.36 12.94 281,331.36
140,733.40 6.47 140,733.40
102,350.00 4.71 102,350.00
27,015.01 1.24 27,015.01
11,232.95 0.52 11,232.95

127,146.92 5.85 127,146.92
55,038.75 2.53 55,038.75
23,126.04 1.06 23,126.04
22,687.70 1.04 22,687.70
11,361.44 0.52 11,361.44
9,107.84 0.42 9,107.84
5,825.15 0.27 5,825.15

21,994.30 1.01 21,994.30
14,290.22 0.66 14,290.22
7,704.08 0.35 7,704.08

20,061.00 0.92 20,061.00
20,061.00 0.92 20,061.00

157,883.21 7.26 157,883.21
75,295.20 3.46 75,295.20
46,965.95 2.16 46,965.95
17,961.48 0.83 17,961.48
17,660.58 0.81 17,660.58

325,968.27 14.99 325,968.27
125,612.52 5.78 125,612.52
79,249.04 3.64 79,249.04
75,545.28 3.47 75,545.28
33,745.75 1.55 33,745.75
11,815.68 0.54 11,815.68
24,457.75 1.12 24,457.75
16,268.49 0.75 16,268.49
5,742.99 0.26 5,742.99
2,446.28 0.11 2,446.28

82,012.33 3.77 82,012.33
52,607.95 2.42 52,607.95
29,404.38 1.35 29,404.38
81,040.50 3.73 81,040.50
81,040.50 3.73 81,040.50

171,334.11 7.88 171,334.11
85,168.81 3.92 85,168.81
44,866.80 2.06 44,866.80
23,427.15 1.08 23,427.15
13,373.15 0.61 13,373.15
4,498.20 0.21 4,498.20

47,732.75 2.19 47,732.75
47,732.75 2.19 47,732.75

228.32 0.01 228.32

KCE บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ำกดั (มหำชน) 773.00 2.12
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 0.01

BRI บริษทั บริทำเนีย จ  ำกดั (มหำชน) 441.00 0.20
ช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 2.12

QH บริษทั ควอลิต้ีเฮำ้ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 10,746.40 1.04
PSH บริษทั พฤกษำ โฮลด้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 1,005.50 0.59

SPALI บริษทั ศภุำลยั จ  ำกดั (มหำชน) 4,459.10 3.78
AP บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 4,532.00 1.99

SCGP บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 1,566.00 3.60
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 7.60

BLA บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ำกดั (มหำชน) 672.10 1.30
บรรจุภัณฑ์ 3.60

ประกนัชีวติและประกนัภัย 3.63
TQM บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 1,084.70 2.33

ERW บริษทั ดิ เอรำวณั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 1,503.40 0.25
CENTEL บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ ำกดั (มหำชน) 57.90 0.11

กำรท่องเทีย่วและสันทนำกำร 1.08
SHR บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จ ำกดั (มหำชน) 3,748.50 0.72

BH บริษทั โรงพยำบำล บ ำรุงรำษฎร์ จ  ำกดั (มหำชน) 194.50 1.50
CHG บริษทั โรงพยำบำลจุฬำรัตน์ จ  ำกดั (มหำชน) 3,264.00 0.52

BCH บริษทั บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกดั (มหำชน) 4,378.40 3.52
PR9 บริษทั โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ จ  ำกดั (มหำชน) 5,246.20 3.35

กำรแพทย์ 14.46
BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) 5,190.60 5.57

M บริษทั เอ็มเค เรสโตรองค ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 364.70 0.80
RBF บริษทั อำร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลำย ์จ  ำกดั (มหำชน) 1,201.40 0.78

SAPPE บริษทั เซ็ปเป้ จ  ำกดั (มหำชน) 2,198.40 3.34
CPF บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 1,772.30 2.08

ASK บริษทั เอเซียเสริมกิจลิสซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 594.40 0.89
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 7.00

MAJOR บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ  ำกดั (มหำชน) 363.40 0.34
เงนิทุนและหลกัทรัพย์ 0.89

ส่ือและส่ิงพิมพ์ 0.97
ONEE บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ำกดั (มหำชน) 1,387.40 0.63

ESSO บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 851.20 0.40
SPRC บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 515.50 0.26

BAFS บริษทั บริกำรเช้ือเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 810.28 1.01
PTG บริษทั พีทีจี เอ็นเนอย ีจ  ำกดั (มหำชน) 835.40 0.50

PTTEP บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 338.70 2.44
BANPU บริษทั บำ้นปู จ  ำกดั (มหำชน) 1,835.40 1.03

INTUCH บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 165.80 0.50
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 5.64

DTAC บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 2,300.00 4.54
TRUE บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 5,822.20 1.20

เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 12.48
ADVANC บริษทั แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 696.70 6.24

MEGA บริษทั เมกำ้ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 1,940.30 4.22
RS บริษทั อำร์เอส จ ำกดั (มหำชน) 1,778.40 1.19

CPALL บริษทั ซี.พี. ออลล ์จ  ำกดั (มหำชน) 2,021.80 5.38
COM7 บริษทั คอมเซเวน่ จ  ำกดั (มหำชน) 3,177.60 4.44

พำณชิย์ 22.20
MAKRO บริษทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน) 4,449.70 6.97

วสัดุก่อสร้ำง 2.11
SCC บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) 133.75 2.11

BBL ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 100.00 0.60
SCB บริษทั เอสซีบี เอกซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 19.90 0.09

TCAP บริษทั ทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 1,716.50 2.93
KBANK ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 106.40 0.71

TISCO บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 1,200.70 4.78
BAY ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ  ำกดั (มหำชน) 2,544.50 3.61

หุ้นสำมัญ 96.50

ทีจ่ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 96.50

ธนำคำร 12.72

มูลค่ำตำม

รำคำตลำดรวม

ดอกเบีย้ค้ำงรับ

(พันบำท)

ร้อยละของมูลค่ำ

 ทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดธนชำต Low Beta เพ่ือกำรเลีย้งชีพ

รำยงำนกำรลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที่ 17 มิถุนำยน 2565
ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรำ

ดอกเบีย้ 

(%)

อนัดับควำมน่ำเช่ือถือ วนัครบ

ก ำหนด

จ ำนวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่ำหน้ำตั๋ว

(พันบำท)

มูลค่ำตำม

รำคำตลำดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้ำงรับ

(พันบำท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน
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มูลค่ำตำม

รำคำตลำดรวม

ดอกเบีย้ค้ำงรับ

(พันบำท)

ร้อยละของมูลค่ำ

 ทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดธนชำต Low Beta เพ่ือกำรเลีย้งชีพ

รำยงำนกำรลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที่ 17 มิถุนำยน 2565
ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรำ

ดอกเบีย้ 

(%)

อนัดับควำมน่ำเช่ือถือ วนัครบ

ก ำหนด

จ ำนวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่ำหน้ำตั๋ว

(พันบำท)

มูลค่ำตำม

รำคำตลำดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้ำงรับ

(พันบำท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

228.32 0.01 228.32

228.32 0.01 228.32
228.32 0.01 228.32
103.67 0.00 103.67

103.67 0.00 103.67

103.67 0.00 103.67
103.67 0.00 103.67

83,321.05

83,319.05
AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 83,207.37

AAA* 111.68
2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00
(4,300.44)

57,083.85

(61,384.29)

รวมทั้งส้ิน 2,174,921.40 100.00 2,253,942.01

สินทรัพย์อ่ืน 2.53

หนีสิ้นอ่ืน (2.73)

100.00
หมำยเหตุ    * อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตรำสำร

BAY - C/A ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ  ำกดั (มหำชน) 2.00 0.00
สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน (0.20)

UOBT - S/A ธนำคำร ยโูอบี จ  ำกดั (มหำชน) 111.60 0.00
ประเภทกระแสรำยวนั 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 3.69
BAY - S/A ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ  ำกดั (มหำชน) 83,128.95 3.69

JMT-W4 บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) 6.17 0.00
เงนิฝำกธนำคำร 3.69

ใบส ำคญัแสดงสิทธิระยะส้ันและสิทธิในกำรซ้ือหุ้น 0.00

ทีจ่ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.00

เงนิทุนและหลกัทรัพย์ 0.00

ทีจ่ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.01

ส่ือและส่ิงพิมพ์ 0.01
PLANB-W1 บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) 250.90 0.01
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อนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส

เรสต้ิง 

บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง 

(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุม่ตราสารหน้ี 

ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 

A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุม่ตราสารหน้ี  

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมี

ความเส่ียงต่อการผิดนดัชาํระหน้ี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต

ขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) 

ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพื่อแสดงถึงการ

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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