
รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

กองทุนเปิ ดธนชาต SET50 เพื�อการเลี�ยงชีพ 

(T-SET50RMF) 

รหัสกองทุน 4303 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแตว่นัที� 21 พฤศจกิายน 2564 ถงึ วนัที� 20 พฤษภาคม 2565 

บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จาํกัด 



สาส์นจาก บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จาํกัด 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต 

SET50 เพ่ือการเล้ียงชีพ สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2564 ถึง วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ให้ท่านผูถื้อ
หน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตวัไดร้้อยละ 1.6 เทียบกบัปี 2563 ท่ีหดตวัร้อยละ 6.1 แมก้ารเติบโตจะเป็นบวกไดเ้ลก็นอ้ยแต่
ถือว่าเป็นการฟ้ืนตวัท่ีล่าชา้จากการระบาดของโควิดหลายระลอก โดยเฉพาะการระบาดของสายพนัธุ์เดลตา้ในช่วงไตรมาส 3 
ของปี 2564 ท่ีส่งผลให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจาํกดัอยู่ใตม้าตรการควบคุมการระบาดท่ีเขม้งวด และยงัลุกลามไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างส่งผลให้เกิดภาวะชะงกังนัในสายการผลิตอีกดว้ย อย่างไรก็ตามการเร่งฉีดวคัซีนเข็มกระตุน้ใน
ไตรมาสสุดทา้ยของปีช่วยบรรเทาการระบาดให้คล่ีคลายลง ส่งผลให้ภาครัฐทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมท่ีเขม้งวดและทาํ
ให้เศรษฐกิจกลบัมาดาํเนินการได ้แมจ้ะมีการกลายพนัธุ์ของไวรัสสายพนัธุ์เดลตา้มาสู่โอมิครอนในช่วงปลายปี แต่ดว้ยภาวะ
ความรุนแรงของโรคท่ีลดตํ่าลงทาํให้ความกงัวลของการปิดประเทศอีกคร้ังไม่เกิดข้ึน ภาคการท่องเท่ียวยงัคงซบเซาต่อเน่ืองจาก
ปีก่อนถึงแมไ้ทยจะเร่ิมเปิดรับนกัท่องเท่ียวผ่านภูเก็ตแซนด์บอกซ์ตั้งแต่กลางปี 2564 แต่จากขอ้จาํกดัจากประเทศตน้ทางกอปร
กับการระบาดของโอมิครอนทั่วโลกในช่วงท้ายปีส่งผลให้ภาพการท่องเท่ียวยงัคงหดตัวจากปีก่อน การส่งออกเป็นแรง
ขบัเคล่ือนสาํคญัของเศรษฐกิจในปี 2564 โดยกลบัมาขยายตวัไดใ้นอตัราสูงท่ีร้อยละ 16.5 จากปีก่อนท่ีหดตวัร้อยละ 6.5 ซ่ึงเป็น
ผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและการคา้โลก ทั้งน้ี SET Index ปรับตวัข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปีและจบปีท่ี 1,657.62 จุด  
 ในส่วนของเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2565 ปรับดีข้ึนจากไตรมาสก่อน ตามมูลค่าการส่งออกสินคา้ท่ีปรับเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากอุปสงค์ประเทศคู่คา้ปรับดีข้ึน ดา้นจาํนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติปรับเพ่ิมข้ึนหลงัมีการผ่อนคลายมาตรการจาํกดัการ
เดินทางระหว่างประเทศ ทาํให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตวัอย่างต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 3.7 อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจยงัคงมี
ความเส่ียงจากสงครามยเูครนและรัสเซียคาดว่าจะส่งกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และอตัราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะใน
ส่วนตน้ทุนพลงังานท่ีสูงข้ึนซ่ึงส่งผลกระทบกบัประเทศไทยโดยตรง เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีนาํเขา้นํ้ ามนัสุทธิ ดว้ยเหตุน้ี จึง
อาจจะทาํให้ดุลการคา้ของไทยขาดดุลเพ่ิมข้ึนจากท่ีคาดไวเ้ดิม นอกจากน้ีการดาํเนินนโยบายทางการเงินท่ีเขม้งวดข้ึนของ
ประเทศพฒันาแลว้ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จะส่งผลต่อระดบัตน้ทุนทางการเงิน และสภาพคล่องทัว่โลก และส่งผลให้การ
เติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ โลก และไทยชะลอตวัลงในระยะต่อไป 

แนวโน้มของตลาดหุ้น และเศรษฐกิจไทย ยงัคาดว่าจะฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนตวัของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ตามมาตรการเปิดประเทศของไทยและต่างประเทศ  อย่างไรก็ดีคาดว่าความผนัผวนจะเพ่ิมข้ึน
เช่นกนั ตามความตึงเครียดระหว่าง ชาติตะวนัตก - รัสเซีย จากประเด็นสงครามในยูเครน และการดาํเนินนโยบายทางการเงิน
อยา่งเขม้งวดในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จะส่งผลกดดนัค่าเงินบาทใหอ้่อนค่า  

สาํหรับกองทุนเปิดธนชาต SET50 เพ่ือการเล้ียงชีพ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา กองทุนยงัคงรักษาการลงทุนตาม
นํ้าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณดชันี SET50 และมีผลตอบแทนสอดคลอ้งไปกบัดชันี โดยในช่วงท่ีผา่นมากลุ่ม หุ้นใหญ่ในส่วนกลุ่ม
พลงังาน ไดผ้ลตอบแทนดีกวา่ตลาดรวม จากราคานํ้ามนัดิบท่ียงัคงอยูใ่นระดบัสูง อนัเน่ืองมาจาก ความตึงตวัทางฝ่ังอุปทาน จาก
ประเดน็สงครามในยเูครน 
 ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต ขอให้คาํมัน่ว่าบริษทัจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อ
หน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

หนา้ 1



ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark คาํนวณจาก ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) 

การเปิ ดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.19 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง และคู่มือการลงทุน ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตังแต่ 

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

18 ก.พ. 65 

ถงึ 20 พ.ค. 65

20 พ.ย. 64 

ถงึ 20 พ.ค. 65

20 พ.ค. 64 

ถงึ 20 พ.ค. 65

-  
ถงึ 20 พ.ค. 65

-  
ถงึ 20 พ.ค. 65

-  
ถงึ 20 พ.ค. 65

21 พ.ย. 62 

ถงึ 20 พ.ค. 65

T-SET50RMF -3.44 1.78 7.56 - - - -1.09

Benchmark -4.51 0.80 6.93 - - - -0.88

Information Ratio2 0.65 0.82 0.75 - - - -0.24

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

12.96 12.83 11.89 - - - 23.53

หนา้ 2





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ 3



รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ีเวบ็ไซตข์องบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

หนา้ 4









  









   

   

   

 

หนา้ 5



หนา้ 6



ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนใช้บริการบุคคลอื�น 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

Bank of America 
The Bank of Nova Sctia 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก์

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ีแบงก์

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

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

หนา้ 7



ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนใช้บริการบุคคลอื�น 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

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

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

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

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารหนี� เงนิฝาก 

ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 
กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา

ตลาด 
%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

1,270.60 0.95% 

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

- - 

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

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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131,808.94 100.00 131,808.94
131,808.94 100.00 131,808.94

15,288.22 11.60 15,288.22
4,326.20 3.28 4,326.20
3,843.70 2.92 3,843.70
2,719.75 2.06 2,719.75
2,331.85 1.77 2,331.85
1,305.97 0.99 1,305.97

760.75 0.58 760.75

4,801.30 3.64 4,801.30
4,801.30 3.64 4,801.30
5,362.58 4.07 5,362.58
3,046.88 2.31 3,046.88

2,315.70 1.76 2,315.70

12,683.57 9.62 12,683.57
6,487.95 4.92 6,487.95
2,479.00 1.88 2,479.00

2,137.38 1.62 2,137.38

1,084.72 0.82 1,084.72
494.53 0.38 494.53

12,549.66 9.52 12,549.66
7,237.60 5.49 7,237.60

2,566.50 1.95 2,566.50
1,632.36 1.24 1,632.36
1,113.20 0.84 1,113.20

39,269.78 29.79 39,269.78
11,785.73 8.94 11,785.73

6,932.95 5.26 6,932.95

6,101.73 4.63 6,101.73

3,550.05 2.69 3,550.05
3,539.66 2.69 3,539.66

1,956.25 1.48 1,956.25

1,293.60 0.98 1,293.60
953.10 0.72 953.10
933.90 0.71 933.90
886.94 0.67 886.94
716.02 0.54 716.02
619.85 0.47 619.85

4,332.91 3.29 4,332.91
1,670.85 1.27 1,670.85
1,033.73 0.78 1,033.73

894.68 0.68 894.68
733.65 0.56 733.65

7,550.14 5.73 7,550.14อาหารและเคร่ืองด่ืม 5.67

TIDLOR บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) 26.71 0.67
SAWAD บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 14.60 0.55

KTC บริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 28.20 1.26
MTC บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 23.10 0.78

RATCH บริษทั ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 15.40 0.47
เงนิทุนและหลกัทรัพย์ 3.26

BANPU บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 72.70 0.67
IRPC บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 218.30 0.54

EGCO บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 5.40 0.72
BGRIM บริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 28.30 0.70

GPSC บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 
(มหาชน)

31.30 1.47

TOP บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 22.40 0.97

EA บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จาํกดั (มหาชน) 41.40 2.67
OR บริษทั ปตท. นํ้ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั 

(มหาชน)
133.57 2.66

PTTEP บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน)

44.30 5.21

GULF บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน)

131.22 4.59

พลงังานและสาธารณูปโภค 29.49
PTT บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 320.70 8.82

TRUE บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 366.00 1.23
DTAC บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน)
25.30 0.84

ADVANC บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั 
(มหาชน)

33.20 5.44

INTUCH บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 35.40 1.93

COM7 บริษทั คอมเซเวน่ จาํกดั (มหาชน) 13.10 0.37
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 9.44

HMPRO บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 145.40 1.61

GLOBAL บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 50.45 0.82

CPALL บริษทั ซี.พี. ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 100.20 4.88
CRC บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน)
67.00 1.86

PTTGC บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 49.80 1.74

พาณชิย์ 9.54

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 4.03
IVL บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 62.50 2.29

วสัดุก่อสร้าง 3.61
SCC บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 13.30 3.61

TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,053.20 0.98
TISCO บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 8.50 0.57

BBL ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 21.50 2.04
KTB ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 156.50 1.75

SCB บริษทั เอสซีบี เอกซ์ จาํกดั (มหาชน) 38.80 3.25
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 26.60 2.89

หุ้นสามญั 99.04
ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 99.04
ธนาคาร 11.48

มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที ่20 พฤษภาคม 2565
ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบีย้ 
(% )

อนัดบัความน่าเช่ือถือ วนัครบ
กาํหนด

จํานวนหน่วย 
(พนัหน่วย)/
มูลค่าหน้าตัว๋

(พนับาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
เงนิลงทุน
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มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที ่20 พฤษภาคม 2565
ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบีย้ 
(% )

อนัดบัความน่าเช่ือถือ วนัครบ
กาํหนด

จํานวนหน่วย 
(พนัหน่วย)/
มูลค่าหน้าตัว๋

(พนับาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
เงนิลงทุน

2,387.50 1.81 2,387.50

1,965.06 1.49 1,965.06

1,182.65 0.90 1,182.65
1,146.75 0.87 1,146.75

868.18 0.66 868.18
6,254.15 4.74 6,254.15
4,770.90 3.62 4,770.90
1,483.25 1.13 1,483.25

2,602.93 1.97 2,602.93
2,602.93 1.97 2,602.93

594.44 0.45 594.44
594.44 0.45 594.44

5,932.11 4.50 5,932.11
3,087.60 2.34 3,087.60
1,707.55 1.30 1,707.55

1,136.96 0.86 1,136.96
13,783.88 10.46 13,783.88
11,019.30 8.36 11,019.30

1,474.88 1.12 1,474.88

1,289.70 0.98 1,289.70

803.28 0.61 803.28
803.28 0.61 803.28

3.04 0.00 3.04
3.04 0.00 3.04
3.04 0.00 3.04
3.04 0.00 3.04

1,270.60
1,268.60

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 1,268.60
2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00
(5.70)
65.71

(71.41)
รวมทั้งส้ิน 131,811.98 100.00 133,076.88 100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน 0.01
สินทรัพย์อ่ืน 0.05
หนีสิ้นอ่ืน (0.04)

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

เงนิฝากธนาคาร 0.95
ประเภทออมทรัพย์ 0.95

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 1,267.67 0.95

ทีม่ไิด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.00
ธนาคาร 0.00

TTB-W1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 10.49 0.00

KCE บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 12.70 0.60

ใบสําคญัแสดงสิทธิระยะส้ันและสิทธิในการซื้อหุ้น 0.00

BTS บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 143.30 0.97

ช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 0.60

AOT บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 159.70 8.28
BEM บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน)
167.60 1.11

LH บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 129.20 0.85
ขนส่งและโลจิสตกิส์ 10.36

CPN บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 49.60 2.32
AWC บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จาํกดั (มหาชน) 352.80 1.28

STGT บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน)

30.80 0.45

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 4.45

SCGP บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จาํกดั (มหาชน) 47.33 1.96
ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์ 0.45

BH บริษทั โรงพยาบาล บาํรุงราษฎร์ จาํกดั 
(มหาชน)

8.50 1.11

บรรจุภณัฑ์ 1.96

การแพทย์ 4.70
BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 176.70 3.59

OSP บริษทั โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 33.00 0.86
TU บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 52.30 0.65

MINT บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  จาํกดั 
(มหาชน)

58.22 1.48

CBG บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 10.90 0.89

CPF บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 95.50 1.79
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อันดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริส
เรสต้ิง  

บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง 
(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 
Bonds) 

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

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

ระดบัเกง็กาํไร 
(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมี

ความเส่ียงต่อการผดินดัชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผดินดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ญัญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต
ขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) 
ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือ่แสดงถึงการ
ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Descr iption Standard and 
Poor’s 

Moody’s FITCH Ratings 

Long-
term 

Short-
term 

Long-
term 

Short-
term 

Long-
term 

Short-
term 

Investment Grade 

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

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

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

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

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

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

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

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

  Speculative Grade 

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

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- B 

C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- B 

C 
D 

High default risk - debtor’s capacity for meeting 
commitments may be troublesome 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of 
obligations 

C C C 

Default in payment of obligations - D 
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