
รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

(T-PrimePlusAI) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตงัแต่วนัที 27 กนัยายน 2565 ถึง วนัที 26 มีนาคม 2566 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 



สาส์นจาก บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

เรียน ท่านผูถ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จาํกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของ  

กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัที 27 กันยายน 2565 ถึง วนัที 26 มีนาคม 2566 ให้ท่าน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดท้ราบดงันี 

เศรษฐกิจไทยปี 2565 ขยายตัวได้ร้อยละ 2.6 เร่งตัวจากปีก่อนทีร้อยละ 1.6 อย่างไรก็ดีสภาวะตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลก ปี 2565  

เผชิญความทา้ทายอย่างมาก โดยธนาคารกลางประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา เริมใชน้โยบายทางการเงินแบบเขม้งวด และส่งสัญญาการปรับขึน

อัตราดอกเบียทีเร็วและแรงกว่าทีตลาดคาด เพือรับมืออัตราเงินเฟ้อทีเร่งตัว ซึงเกิดจากทังปัจจัยด้านอุปสงค์ทวัโลกทีเพิมมากขึนจากการฟืนตัว  

ทางเศรษฐกิจโลกตงัแต่ช่วงปีก่อนหน้า ขณะทีด้านอุปทาน เผชิญปัญหาระหว่างห่วงโซ่การผลิต และความขดัแยง้เชิงภูมิศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะ 

สงครามระหว่าง รัสเซีย - ยเูครน จากประเด็นขา้งตน้ ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบการเงินโลกเริมลดลง และเศรษฐกิจโลกเริมส่งสัญญาณชะลอตวั และ

นําไปสู่การหดตัวของภาคการส่งออกในช่วงไตรมาส 4/65 โดยมูลค่าส่งออกหดตัวร้อยละ 7.5 ในช่วงไตรมาสดังกล่าว ส่งผลให้การปรับขึนของ  

ตลาดหุ้นเป็นไปไดอ้ยา่งจาํกดั ทาํให้ SET index ปิดสินปีที 1668.66 จุด ปรับตวัขึนเพียง 11.46 จุดหรือร้อยละ 0.69 เมอืเทียบกบัปีก่อน ขณะทีระหว่างปี

สามารถทาํจุดสูงสุดไดที้ 1711.58 จุด 

แนวโนม้เศรษฐกิจปี 2566 นนั การเติบโตเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะยงัชะลอตวัและมีแนวโน้มเขา้สู่ภาวะถดถอยในช่วงปลายปี 2566 - ตน้ปี 2567  

อนัเป็นผลกระทบจากนโยบายการเงินแบบเขม้งวดแบบต่อเนือง อยา่งไรกดี็ ยงัคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยเมือเทียบกบัเศรษฐกิจโลก เนืองจาก

เริมเห็นนักท่องเทียวจีนเพิมขึนเร็วกว่าทีคาด หลงัจากทีจีนผ่อนปรนมาตรการด้านโควิดเร็วกว่าทีคาดไว ้ขณะทีการเลือกตงัทีคาดว่าน่าจะเกิดขึนใน  

ช่วงเดือน พ.ค. 65 น่าจะเป็นสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อการบริโภคภายในประเทศได้เช่นกัน นอกจากนียงัประเมินว่าการส่งออกจะเริมฟืนตวัในช่วง  

ไตรมาส 4/66 หลงัจากผลกระทบของการเร่งตวัในช่วงปีก่อนหน้าทาํให้ฐานสูงหมดไป ทังนีแมว่้าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดประมาณการ  

การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี 2566 จากทีจะมีการเติบโตอยู่ทีร้อยละ 3.8 เป็นร้อยละ 3.7 เมือเทียบกับปีก่อน แต่อตัราการเติบโตยงัคงเร่งตวัจาก  

ร้อยละ 2.6 ในปีก่อน 

ด้านตลาดการเงินโลกเอง ได้รับความผนัผวนจากทังความกังวลต่อการชะลอตัวเศรษฐกิจ และความกังวลต่อการดาํเนินกิจการของบริษัท  

จดทะเบียนโดยเฉพาะภาคการเงินการธนาคารทีเริมเห็นผลกระทบจากตน้ทุนทางการเงินทีสูงขึน โดยเฉพาะอย่างยิงปัญหาความเสียงลม้ละลายจาก  

การขาดสภาพคล่องและความเชือมนัของ Silicon Valley Bank และ The First Republic Bank ในสหรัฐอเมริกา และ Credit Suisse ในสวิตเซอร์แลนด์  

แมว่้าปัญหาทีเกิดขึนจะเกิดมาจากปัญหาเฉพาะของตวัธนาคารดงักล่าวมากกว่าความเสียงเชิงระบบ แต่ก็สร้างความกงัวลเป็นอย่างมากให้กบัตลาดและ

นักลงทุนทัวโลก อย่างไรก็ดี ทางธนาคารกลางทัง Fed และ SNB (Swiss National Bank) ต่างออกมาตรการรับมือช่วยเหลือ อย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว  

ช่วยสร้างความมนัใจให้กบัตลาด ทาํให้ความกงัวลของตลาดทุเลาลง 

สําหรับตลาดหุ้นไทยนัน มีการปรับตวัลดลงต่อเนืองตงัแต่ช่วงตน้ปี 2566 ตามผลประกอบการไตรมาส 4/65 ทีประกาศออกมาตาํกว่าคาด 

ประกอบกบัแรงกดดนัของ Fund Flow ไหลออกจากภูมิภาคและสินทรัพยเ์สียงตามความกงัวลทีเพิมมากขึน นอกจากนีคาดวา่แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

และผลประกอบการบริษทัจดทะเบียนในระยะต่อไป จะมีการฟืนตวัได้ตามภาคการท่องเทียวทียงัฟืนตวัอย่างต่อเนือง รวมถึงการส่งออกทีคาดว่า  

จะเริมฟืนตวัในช่วงปลายปี นาํโดยการฟืนตวัของนักท่องเทียวและเศรษฐกิจจีน จึงประเมินว่าการปรับลงของตลาดหุ้นไทยเป็นไปไดอ้ย่างจาํกดั และ  

ยงัมโีอกาสทีจะปรับตวัขึนไดใ้นระยะต่อไป  

สาํหรับกองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย ในรอบ 6 เดือนทีผา่นมา กองทุนยงัคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 

โดยนาํหนกัการลงทุนส่วนมากอยูใ่นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค กลุ่มพาณิชยแ์ละ กลุ่มขนส่งและ โลจิสติกส์ 

ทา้ยทีสุดนี บลจ.อสีทส์ปริง (ประเทศไทย) ขอให้คาํมนัว่าบริษทัจะพจิารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพือผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วย

ลงทุนทกุท่าน 

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 26 มี.ค. 66 

26 ธ.ค. 65 

ถึง  มี.ค.  

26 ก.ย. 65 

ถึง 26 มี.ค. 66 

26 ม.ีค. 65 

ถึง 26 มี.ค. 66 

26 มี.ค. 63 

ถึง 26 มี.ค. 66 

26 มี.ค. 61 

ถึง 26 มี.ค. 66 

- 

ถึง 26 มี.ค. 66 

27 ก.ย. 60 

ถึง 26 มี.ค. 66 

T-PrimePlusAI -5.67 -3.74 -2.95 -4.10 7.31 -5.07 - -3.15 

Benchmark -3.64 -1.52 -0.23 -2.31 12.13 -1.44 - 0.74 

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน 

12.35 12.37 10.73 10.57 15.49 17.09 - 16.54 

ความผนัผวนของ 

Benchmark 

13.01 13.09 11.26 11.12 16.73 18.84 - 18.20 

ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีขนึไป คิดเป็น % ตอ่ปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง Benchmark คาํนวณจาก  

1. ดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100% 

สาํหรับผลกาํไรดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกว่า 1 ปี คาํนวณตามระยะเวลาจริง 

 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.64 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ทา่นผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

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

ในเมนูหัวขอ้ “เกียวกบัเรา/การกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียง” 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลกองทุนรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอ              

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาต Prime Plus หรามขายผมรลงททนรายยคอย

ของรอบปปบบญชทตบตงแตควบนททท 27 กบนยายน 2565 ถถงวบนททท 26 มทนาคม 2566

จจานวนเงงน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจบดการ (management fee) 1.061%18,325,592.77

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.265%4,581,398.24

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนน (trustee fee) 0.011%183,255.94

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาใชรจคายออทนๆ  0.001%23,783.01

รวมคคาใชรจคายทบตงหมด 1.338%23,114,029.96

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

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

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน� ี
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกบับุคคลทีเกยีวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตงัแต่วนัที 27 กนัยายน 2565 ถึงวนัที 26 มีนาคม 2566 

รายชือบุคคลทีเกียวขอ้งทีกองทนุมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวขอ้งและรายชือผูจ้ดัการกองทุนไดที้ บลจ.อีสทส์ปริง 

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

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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กองททนเปปดธนชาต Prime Plus หหามขายผผหลงททนรายยยอย

คยานายหนหาซซซอขายหลลกทรลพยย

สสาหรลบรอบบลญชช 27 กลนยายน 2565 ถถง 26 มชนาคม 2566

ลสาดลบ ชซชอบรรษลทนายหนหา คยานายหนหา 

(พลนบาท)

อลตราสยวนคยานายหนหา

แตยละรายตยอ

คยานายหนหาทลซงหมด

1 บรรษลทหลลกทรลพยย ภลทร จสากลด (มหาชน) 929.30 24.80%

2 บรรษลทหลลกทรลพยย ธนชาต จสากลด (มหาชน) 699.93 18.68%

3 บรรษลท หลลกทรลพยย กสรกรไทย จสากลด (มหาชน) 628.14 16.76%

4 บรรษลทหลลกทรลพยย ทรสโกห จสากลด 400.75 10.69%

5 บรรษลท หลลกทรลพยยยผโอบช เคยยเฮชยน (ประเทศไทย) จสากลด (มหาชน) 217.31 5.80%

6 บรรษลทหลลกทรลพยย อรนโนเวสทย เอกซย จสากลด 203.70 5.44%

7 บรรษลท หลลกทรลพยยซรตชซคอรยป (ประเทศไทย) จสากลด 191.27 5.10%

8 บรรษลทหลลกทรลพยย โนมผระ พลฒนสรน จสากลด (มหาชน) 142.69 3.81%

9 บรรษลทหลลกทรลพยย บลวหลวง จสากลด (มหาชน) 109.72 2.93%

10 บรรษลท หลลกทรลพยย ซช แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จสากลด 85.85 2.29%

11 บรรษลทหลลกทรลพยย ซชจชเอส-ซชไอเออมบช (ประเทศไทย) จสากลด 46.38 1.24%

12 บรรษลทหลลกทรลพยยเครดรต สวรส (ประเทศไทย) จสากลด 44.25 1.18%

13 บรรษลทหลลกทรลพยย ดชบชเอส วรคเคอรยส (ประเทศไทย) จสากลด 31.37 0.84%

14 บรรษลทหลลกทรลพยย ฟปนลนเซชย ไซรลส จสากลด (มหาชน) 16.44 0.44%

รวมคยานายหนหาซซซอขายหลลกทรลพยย 100.00%3,747.10

5



L�'W'il 
.,.. ' 

�'1'1l'vl'W':lm'l-.:iviw 

n'1l-.lVl'\.JLU"1fi'W'll1v! Prime Plus iX1l-l'JJ1tl��-.lVl'W'i'1tJU'1ltl 
' . ' 

�,� 
krungsri 
n�,rns. 

A member of C•) MUFG 

a global financial group 

v11l-J� nu1rnrnt-.:iPl1'1ltJfitl1 �1nr;i (l-l'vl1'll'W) ("n'W1rl1'i''1 ") 1u�1u:;q�LL���1.h:::fo'llu n'1l-.lY)'WLU"1 

fi'W'Jl1f;l Prime Plus 1X1l-l'JJ1tl��-.lVl'W'i'1tJU'1ltJ (''n'el-.lVl'W") �-.:iil ur,;-Vl'vlinV1fwt.1{"1n1'i'n'1l-.lVl'W ;�vr�ill-.:i (1h:::LV1f'l1VltJ) 
'I.I 'I 'I • 

., ' ' 
.., 1..,. """' ..,. d ..,. QI """' 

'Jj'1J,m'1l-.lVl'W f;l-.lLLvl':l'WYl 27 nwmtJ'W 2565 '1-.l':l'WYl 26 l-J'W1r1l-J 2566 
' 

fi'W1rl1'i''1 L�'W'l1 u�,;-Vl'vlinVlfwtl"4'r;imrn'1l-.lY)'W ��vf�ill-.:i (th:::LYlf'l1YltJ) "l1f
1
"11�tJ{iu'1i'vltJ1�1'Wn1'i' 

{r;in11'i:r;iuQnlil-cNml-l�m1v11l-l1'v1citJ1:;�-.:ir1�1i;i'ri1'vl'W"111i.utriNn1'i'{"1n1'i'�Mfu'il�l-l'1ir.i1mhrn-:11ur1cw:;nnl-ln11 

ri1 fl1J'vl«nvifwtl'LL�:;r;i�1vit-1�nV1fYitl' ll�:::Jl'ltJ Llilt"l 'i':::'i'1'llUC1J C1J f;l'vl�nVlfYitl'LL�:;1,1�1 v1 t-1«nV1fwu Yi. f'I. 2 5 3 5 

' 

iuvi 30 Slu1r1l-J 2566 

Bank of Ayudhya Public Company Limited 
1222 Rama Ill Road, Bang Phongphang 
Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand 
Reg. No. 0107536001079 

T +66 (0) 2296 2000 

www.krungsri.com 

�p--· 

6U1Fl1SnSvF1SOV6V1 ,:hno (Ul11UU)
1222 nuuws:s1u� 3 IIU:JvU1vTwvW1v 
IUOU1UU1:J1 f1Svlf1WUl11Uf1S 10120 
n:10uu1aun 0107536001079 

!nsfiwri +66 (0) 2296 2000 

www.krungsr1.com 

('W1tJr.ii;ii;i� tJf'llC1J1-lf'1ill'll1) 

��1u1un1'i' �u'r"v111�1u 
. . 

6



 

 

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 

ธนาคารยูโอบ ี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 26 มีนาคม 2566 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 

(พนับาท) 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนธนาคารพาณิชย ์หรือ

บริษทัเงินทนุเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือ

ผูค้าํประกนั 

31,902.68 1.92% 

(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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1,624,562.32 100.00 1,624,562.32

1,624,562.32 100.00 1,624,562.32

128,784.50 7.93 128,784.50

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 64,172.00 3.95 64,172.00

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 42,534.00 2.62 42,534.00

บริษทั เอสซีบี เอกซ์ จาํกดั (มหาชน) 22,078.50 1.36 22,078.50

20,479.80 1.26 20,479.80

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 20,479.80 1.26 20,479.80

50,600.00 3.11 50,600.00

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 26,439.00 1.63 26,439.00

บริษทั พทีีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 24,161.00 1.49 24,161.00

301,962.20 18.59 301,962.20

บริษทั ซี.พ.ี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 132,647.23 8.17 132,647.23

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 63,119.88 3.89 63,119.88

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 36,590.85 2.25 36,590.85

บริษทั คอมเซเวน่ จาํกดั (มหาชน) 26,500.00 1.63 26,500.00

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 25,697.10 1.58 25,697.10

บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 17,407.15 1.07 17,407.15

184,333.77 11.35 184,333.77

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 149,462.10 9.20 149,462.10

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 34,871.67 2.15 34,871.67

387,288.96 23.84 387,288.96

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 114,740.30 7.06 114,740.30

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จาํกดั (มหาชน) 74,848.58 4.61 74,848.58

บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 68,983.25 4.25 68,983.25

บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) 32,797.41 2.02 32,797.41

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 32,216.40 1.98 32,216.40

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 23,237.78 1.43 23,237.78

บริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 21,141.00 1.30 21,141.00

บริษทั ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 11,039.88 0.68 11,039.88

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) 8,284.38 0.51 8,284.38

73,973.57 4.55 73,973.57

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) 50,840.82 3.13 50,840.82

บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จาํกดั (มหาชน) 12,596.00 0.78 12,596.00

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 10,536.75 0.65 10,536.75

50,515.99 3.11 50,515.99

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล  จาํกดั (มหาชน) 50,515.99 3.11 50,515.99

88,975.58 5.48 88,975.58

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 88,975.58 5.48 88,975.58

กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละทรพัยสิ์นอืน

ณ วนัที 26 มีนาคม 2566

ชือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบยี 

(%)

อันดับความน่าเชือถือ วันครบ

กําหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตัว

(พันบาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน

หุ้นสามัญ 97.95

ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 97.95

ธนาคาร 7.76

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิTRIS FITCH S&P Moody's

SCB 215.40 1.33

วัสดุก่อสร้าง 1.23

KBANK 488.00 3.87

BBL 278.00 2.56

IVL 755.40 1.59

PTTGC 522.40 1.46

SCC 64.20 1.23

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3.05

MAKRO 1,628.90 3.81

CRC 799.80 2.21

พาณชิย์ 18.22

CPALL 2,113.90 8.00

GLOBAL 946.04 1.05

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 11.11

COM7 848.00 1.60

HMPRO 1,797.00 1.55

พลังงานและสาธารณปูโภค 23.35

PTT 3,701.30 6.92

ADVANC 701.70 9.01

TRUE 4,078.56 2.10

TOP 636.84 1.98

EGCO 205.20 1.94

EA 988.10 4.51

GULF 1,295.46 4.16

RATCH 284.90 0.67

GPSC 120.50 0.50

BCP 755.70 1.40

BGRIM 522.00 1.27

JMT 268.00 0.76

MTC 312.20 0.64

เงินทุนและหลักทรัพย์ 4.47

TIDLOR 2,066.70 3.07

การแพทย์ 5.36

BDMS 3,041.90 5.36

อาหารและเครืองดืม 3.05

MINT 1,542.47 3.05
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26,296.88 1.62 26,296.88

บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิง จาํกดั (มหาชน) 26,296.88 1.62 26,296.88

101,654.63 6.26 101,654.63

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 51,094.15 3.15 51,094.15

บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 27,314.88 1.68 27,314.88

บริษทั แอสเสท เวริด ์คอร์ป จาํกดั (มหาชน) 23,245.60 1.43 23,245.60

209,696.44 12.91 209,696.44

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 154,576.80 9.51 154,576.80

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 39,682.12 2.44 39,682.12

บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) 15,437.52 0.95 15,437.52

31,902.68

31,900.68

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 31,900.68

2.00

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 2.00

2,109.51

13,739.26

(11,629.75)

1,624,562.32 100.00 1,658,574.51

สินทรัพย์อืน 0.83

หนีสินอืน (0.70)

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเชือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สินทรัพย์อืนและหนีสินอืน 0.13

เงินฝากธนาคาร 1.92

ประเภทออมทรัพย์ 1.92

BAY - S/A 31,852.72 1.92

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

BAY - C/A 2.00 0.00

BEM 4,614.20 2.39

BTS 2,144.10 0.93

AOT 2,146.90 9.31

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.13

CPN 745.90 3.08

LH 2,845.30 1.65

AWC 4,151.00 1.40

ขนส่งและโลจิสติกส์ 12.63

บรรจุภัณฑ์ 1.59

SCGP 562.50 1.59

กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละทรพัยสิ์นอืน

ณ วนัที 26 มีนาคม 2566

ชือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบยี 

(%)

อันดับความน่าเชือถือ วันครบ

กําหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตัว

(พันบาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิTRIS FITCH S&P Moody's
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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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กองททนเปปดธนชาต Prime Plus หหามขายผผหลงททนรายยยอย

งบแสดงฐานะการเงงน

ณ ววนททท 26 มทนาคม 2566 และววนททท 26 กวนยายน 2565

(หนยวย:บาท)

(ยวงไมยไดหสอบทาน) (ตรวจสอบแลหว)

26 กวนยายน 256526 มทนาคม 2566

สสนทรรพยย

เงงนลงททนแสดงดหวยมผลคยายทตงธรรม  1,624,562,315.55  1,707,094,555.75 

เงงนฝากธนาคาร  31,854,724.80  62,574,204.03 

ลผกหนทน

 13,786,792.51 จากเงงนปปนผลและดอกเบทนย  1,071,503.41 

 -   จากการขายเงงนลงททน  14,921.50 

สงนทรวพยยออทน  424.53  1,287.90 

รวมสงนทรวพยย  1,670,204,257.39  1,770,756,472.59 

หนนนสสน

เจหาหนทน

 8,336,752.91 จากการซอนอเงงนลงททน  -   

คยาใชหจยายคหางจยาย  3,177,286.81  3,478,882.19 

ภาษทเงงนไดหคหางจยาย  7,193.42  2,767.11 

หนทนสงนออทน  108,513.14  130,597.34 

รวมหนทนสงน  11,629,746.28  3,612,246.64 

สสนทรรพยยสสทธส  1,658,574,511.11  1,767,144,225.95 

สสนทรรพยยสสทธส

ททนทททไดหรวบจากผผหถออหนยวยลงททน  2,072,160,856.89  2,146,968,151.86 

กกาไร(ขาดททน)สะสม

 1,029,346,488.16 บวญชทปรวบสมดทล  1,015,988,166.35 

(1,442,932,833.94)กกาไร(ขาดททน)สะสมจากการดกาเนงนงาน (1,395,812,092.26)

รวมสงนทรวพยยสททธง  1,658,574,511.11  1,767,144,225.95 

สสนทรรพยยสสทธสตตอหนตวย  8.0040  8.2308 

จจจนวนหนตวยลงทสนทนทจจจหนตจยแลลวทรนงหมด ณ สสนนงวด (หนตวย)  207,216,085.6888  214,696,815.1860 
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งบกกกไรขกดททนเบบดเสรบจ

สกกหรรบรอบระยะเวลก 6 เดดอน สสสนสทดวรนททท  26 มทนกคม 2566 และ 2565

26 มมนาคม 2566 26 มมนาคม 2565

กองททนเปปดธนชกต Prime Plus หหกมขกยผผหลงททนรกยยยอย

(หนยวย:บกท)

ยรงไมยไดหสอบทกน ยรงไมยไดหสอบทกน

รายไดด

รกยไดหเงสนปปนผล  21,894,579.40  23,757,844.47 

รกยไดหดอกเบทสย  69,705.79  12,710.29 

รกยไดหอดทนๆ  3.64  -   

 21,964,288.83 รวม รกยไดห  23,770,554.76 

คคาใชดจคาย

คยกธรรมเนทยมกกรจรดกกร 18,325,592.77 20,296,433.63

คยกธรรมผผหดผแลผลประโยชนน 183,255.94 202,964.37

คยกธรรมเนทยมนกยทะเบทยน 4,581,398.24 5,074,108.39

คยกธรรมเนทยมวสชกชทพ 22,614.64 22,833.64

คยกใชหจยกยในกกรขกยและรรบซดสอคดนหนยวยลงททน -  1,390.00

คยกใชหจยกยในกกรดกกเนสนงกน 1,168.37 33,040.26

23,114,029.96รวม คยกใชหจยกย 25,630,770.29

รายไดด(ขาดททน)สททธธ (1,149,741.13) (1,860,215.53)

รายการกกาไร(ขาดททน)สททธธจากเงธนลงททน

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททน  169,320,683.18  12,015,871.89 

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททยรงไมยเกสดขขสนจกกเงสนลงททน (215,281,227.86)  33,866,853.73 

(45,960,544.68)รวม รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททนททท เกสดขขสนและยรงไมยเกส ดขขสน  45,882,725.62 

การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรรพยยสททธธจากการดกาเนธนงานกคอนภาษมเงธนไดด (47,110,285.81)  44,022,510.09 

หรก ภาษมเงธนไดด (10,455.87) (1,906.55)

การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรรพยยสททธธจากการดกาเนธนงานหลรงหรกภาษมเงธนไดด (47,120,741.68)  44,020,603.54 
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