
รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

กองทุนเปิ ดธนชาต Small Medium Cap  

(T-SM Cap) 

รหัสกองทุน 4112 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแตว่นัที� 4 พฤศจกิายน 2564 ถงึ วนัที� 3 พฤษภาคม 2565 

บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จาํกัด 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิด 
ธนชาต Small Medium Cap สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 ถึง วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ให้
ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 
 เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 4 ปี 2564 ฟ้ืนตวัได้อย่างต่อเน่ืองจากไตรมาสท่ี 3 แต่เร่ิมส่งสัญญาณชะลอตวัลง
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่ม ประเทศพฒันาแลว้ท่ีกลบัไปเปิดประเทศไดก่้อนหน้าน้ี อยา่งประเทศสหรัฐท่ีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ Delta Variant ท่ีเร่ิมดูดีข้ึนโดยจาํนวนผูติ้ดเช้ือปรับตวัลดลงจากช่วงปลายไตรมาส 3 ทาํใหกิ้จกรรมทาง
เศรษฐกิจกลบัมาเป็นปกติ ส่งผลใหมี้อุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึนในภาคบริการรวมถึงภาคการผลิตท่ีเกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทานเกิด 
ภาวะชะงกังนั (Supply Chain Disruption) จนกดดนัให้เงินเฟ้อเร่งตวัเช่นเดียวกนักบัภาคการจา้งงานท่ีใกลเ้ขา้สู่สภาวะ
ปกติหลงั ตวัเลขอตัราการว่างงานทาํจุดตํ่าสุดนบัตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด ในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงสร้างแรงกดดนัให ้
Fed จาํเป็นตอ้งใช ้มาตรการทางการเงินท่ีเขม้งวดมากข้ึนกวา่ท่ีคาดก่อนหนา้ ส่วนตลาดหุน้ไทยในไตรมาส 4 ทรงตวัใน
กรอบ 1,580 –1,650 จุด โดยค่อยๆปรับตวัข้ึนสู่ระดบั 1,645 จุด ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนตามภาพสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศท่ีดูดีข้ึนมากหลงัจากสามารถฉีดวคัซีนไดเ้กิน 70% ของประชากร และแมว้่าจะ
มีการระบาดของโควิดในระลอกท่ี 4 จาก Omicron Variant แต่ไม่รุนแรงทาํให้ตลาดคาดว่าสถานการณ์โควิด-19 มี
โอกาสจบเร็วกวา่คาด นอกจากน้ีการท่ีไทยมีการเปิดประเทศรับนกัท่องเท่ียวผา่นนโยบาย Test & Go ก็มีส่วนช่วยหนุน
ความเช่ือมัน่ของนักลงทุนดว้ย ทั้งน้ีในไตรมาส 4 ดชันี SET ทาํผลตอบแทนได ้3.23% ตํ่ากว่าดชันี MSCI ACWI ท่ี
ปรับตวัเพิ่มข้ึน +6.39% แต่ดีกวา่ดชันี MSCI AC Asia ex. Japan ท่ีใหผ้ลตอบแทนอยูท่ี่ -2.08% 
 ในส่วนไตรมาส 1 ปี 2565 ดชันี SET เคล่ือนไหวในกรอบ 1,620 – 1,720 จุด โดยปรับตวัข้ึนสู่ระดบั 1,700 จุด 
ในช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ก่อนท่ีจะ ปรับตวัลดลงหลงัจากความตึงเครียดของสงครามระหวา่งรัสเซียและยเูครน โดย
ดชันี SET ใหผ้ลตอบแทนท่ี +2.27% สูงกวา่ดชันี MSCI ACWI ท่ีปรับตวัลดลง -5.73% และ ดีกวา่ดชันี MSCI AC Asia 
ex. Japan ท่ีให้ ผลตอบแทนอยู่ท่ี -6.56% โดยกลุ่มท่ีปรับตวัไดโ้ดดเด่น คือ Healthcare, Tourism, และ ICT ในขณะท่ี
กลุ่ม Packaging, Electronics และ Construction  
 มุมมองตลาดหุ้นไทยในช่วงคร่ึงปีหลงั ยงัคาดวา่จะฟ้ืนตวัไดจ้ากการเปิดประเทศและการคลาย Lockdown ของ
จีนซ่ึงจะส่งผลบวกต่อภาคบริการอยา่งมีนยัยะ ทั้งน้ีอาจจะมีความผนัผวนจากประเด็นอตัราเงินเฟ้อและตน้ทุนพลงังาน
ท่ีสูง การปรับตวัข้ึนของดอกเบ้ียสหรัฐ และประเทศทัว่โลก อาจทาํให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากน้ียงักดดนั
ค่าเงินบาทไทยใหมี้แนวโนม้อ่อนค่าและกระแสเงินทุนไหลออก 
 กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา (4 พ.ย. 64 – 3 พ.ค. 65) กองทุนยงัคง
รักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนในหุน้ขนาดเลก็และกลาง โดยนํ้าหนกัการลงทุนส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอาหารและ
เคร่ืองด่ืม กลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ ์กลุ่มการเงิน และกลุ่มพลงังาน 
 ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต ขอใหค้าํมัน่วา่บริษทัจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู ้
ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 

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

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 1.71 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง    ตั้งแต่    

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

3 ก.พ. 65 

ถึง 3 พ.ค. 65

3 พ.ย. 64 

ถึง 3 พ.ค. 65

3 พ.ค. 64 

ถึง 3 พ.ค. 65

3 พ.ค. 62 

ถึง 3 พ.ค. 65

3 พ.ค. 60 

ถึง 3 พ.ค. 65

-  
ถึง 3 พ.ค. 65

4 พ.ย. 57 

ถึง 3 พ.ค. 65

T-SM Cap -3.51 4.70 9.86 9.55 5.21 - 6.74

Benchmark 0.34 4.04 7.37 2.47 4.22 - 3.74

Information Ratio2 -0.36 0.07 0.26 0.62 0.10 - 0.29

ความผันผวนของ

ผลการดําเนินงาน

17.42 15.64 14.10 21.19 18.63 - 17.23
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รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาต Small Medium Cap

ของรอบปปบบญชทตบตงแตควบนททท 04 พฤศจจกายน 2564 ถถงวบนททท 03 พฤษภาคม 2565

จจานวนเงจน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจบดการ (management fee) 1.060%811,785.33

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.066%50,736.60

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนน (trustee fee) 0.012%9,132.55

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาสอบบบญชท 0.027%20,735.44

คคาใชรจคายตคาง ๆ ในการมทบบญชทกบบธนาคาร 0.011%8,320.00

คคาใชรจคายออทนๆ  0.007%5,954.08

รวมคคาใชรจคายทบตงหมด 1.183%906,664.00

- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว
- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์
- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 3 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
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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 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)
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

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) 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

8,857.47 11.94% 

(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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64,640.98 99.47 64,640.98
62,305.26 95.88 62,305.26

5,191.72 7.99 5,191.72
3,098.68 4.77 3,098.68
2,093.04 3.22 2,093.04
8,327.49 12.81 8,327.49
3,030.52 4.66 3,030.52
2,793.04 4.30 2,793.04
1,432.20 2.20 1,432.20
1,071.73 1.65 1,071.73
3,684.90 5.67 3,684.90
3,684.90 5.67 3,684.90
7,113.11 10.95 7,113.11
3,122.80 4.81 3,122.80
2,101.33 3.23 2,101.33
1,888.98 2.91 1,888.98
4,051.68 6.23 4,051.68
2,302.52 3.54 2,302.52
1,615.86 2.49 1,615.86

133.30 0.21 133.30

7,500.94 11.54 7,500.94
3,854.52 5.93 3,854.52

2,136.72 3.29 2,136.72
1,509.70 2.32 1,509.70
7,358.81 11.32 7,358.81
3,784.44 5.82 3,784.44
3,574.37 5.50 3,574.37

1,519.60 2.34 1,519.60
1,519.60 2.34 1,519.60
5,782.70 8.90 5,782.70
3,367.01 5.18 3,367.01
2,415.69 3.72 2,415.69
4,846.68 7.46 4,846.68
2,518.88 3.88 2,518.88
2,327.80 3.58 2,327.80

3,571.75 5.50 3,571.75
3,571.75 5.50 3,571.75

3,355.88 5.16 3,355.88
1,816.92 2.80 1,816.92
1,538.96 2.37 1,538.96
2,335.72 3.59 2,335.72
1,100.75 1.69 1,100.75
1,100.75 1.69 1,100.75
1,234.97 1.90 1,234.97
1,234.97 1.90 1,234.97

343.23 0.53 343.23
343.23 0.53 343.23
343.23 0.53 343.23
343.23 0.53 343.23

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

ส่ือและส่ิงพิมพ์ 0.00
VGI-W3 บริษทั วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 77.40 0.00

U-W4 บริษทั ย ูซิต้ี จาํกดั (มหาชน) 34,323.48 0.46
ท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.00

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 0.46
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.46
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 0.46

อาหารและเคร่ืองด่ืม 1.67
AU บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 119.90 1.67

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1.48
NETBAY บริษทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 37.00 1.48

SEAFCO บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 413.70 2.08
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ 3.15

บริการรับเหมาก่อสร้าง 4.53
CK บริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) 92.70 2.45

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 4.82
HANA บริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 78.50 4.82

NYT บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) 505.80 3.40
KEX บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั  

(มหาชน)
103.00 3.14

SIRI บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 2,100.60 3.26
ขนส่งและโลจิสติกส์ 6.54

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7.80
BRI บริษทั บริทาเนีย จาํกดั (มหาชน) 308.90 4.54

วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 2.05
STARK บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 327.50 2.05

ERW บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,034.00 5.10
SHR บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 827.40 4.82

SAPPE บริษทั เซ็ปเป้ จาํกดั (มหาชน) 48.70 2.04
การท่องเท่ียวและสันทนาการ 9.92

RBF บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย ์จาํกดั (มหาชน) 224.10 5.20

ICHI บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 184.20 2.88

ASAP บริษทั ชินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จาํกดั 
(มหาชน)

43.00 0.18

อาหารและเคร่ืองด่ืม 10.12

SAK บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 269.30 3.10
BAM บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน)
84.60 2.18

MONO บริษทั โมโน เน็กซ์ จาํกดั (มหาชน) 828.50 2.55
เงินทุนและหลักทรัพย์ 5.46

MAJOR บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 148.00 4.21
VGI บริษทั วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 430.60 2.83

PTG บริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน) 259.50 4.97
ส่ือและส่ิงพิมพ์ 9.59

BE8 บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 26.30 1.45
พลังงานและสาธารณูปโภค 4.97

INSET บริษทั อินฟราเซท จาํกดั (มหาชน) 574.70 3.77
BBIK บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 23.10 1.93

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 11.24
SYNEX บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 126.80 4.09

EPG บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 306.80 4.18
SKN บริษทั ส.กิจชยั เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 244.80 2.82

หุ้นสามัญ 87.19
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 84.04
วัสดุก่อสร้าง 7.00

มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ
มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที ่3 พฤษภาคม 2565
ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้ 
(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย 
(พันหน่วย)/
มูลค่าหน้าตั๋ว

(พันบาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ
เงินลงทุน
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มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ
มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที ่3 พฤษภาคม 2565
ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้ 
(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย 
(พันหน่วย)/
มูลค่าหน้าตั๋ว

(พันบาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ
เงินลงทุน

8,857.47
8,855.47

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 8,855.47
2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00
322.73

1,631.04
(1,308.31)

รวมท้ังส้ิน 64,984.21 100.00 74,164.41 100.00
หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน 0.43
สินทรัพย์อ่ืน 2.20
หนีสิ้นอ่ืน (1.77)

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

เงินฝากธนาคาร 11.92
ประเภทออมทรัพย์ 11.92

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 8,851.51 11.92
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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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กองททนเปปดธนชาต Small Medium Cap

งบแสดงฐานะการเงงน

ณ ววนททท 03 พฤษภาคม 2565 และววนททท 03 พฤศจงกายน 2564

(หนนวย:บาท)

(ยวงไมนไดดสอบทาน) (ตรวจสอบแลดว)

03 พฤศจงกายน 256403 พฤษภาคม 2565

สสนทรรพยย

เงงนลงททนแสดงดดวยมมลคนายทตงธรรม  64,984,210.80  76,172,082.80 

เงงนฝากธนาคาร  8,853,511.77  2,291,049.61 

ลมกหนทน

 633,674.30 จากเงงนปปนผลและดอกเบทนย  5,339.05 

 1,001,321.32 จากการขายเงงนลงททน  3,981,763.91 

รวมสงนทรวพยย  75,472,718.19  82,450,235.37 

หนนนสสน

เจดาหนทน

 1,132,290.49 จากการซซนอเงงนลงททน  3,211,140.02 

 -   จากการรวบซซนอคซนหนนวยลงททน  255,330.97 

คนาใชดจนายคดางจนาย  170,717.90  214,721.90 

ภาษทเงงนไดดคดางจนาย  594.08  800.86 

หนทนสงนอซทน  4,704.00  8,647.50 

รวมหนทนสงน  1,308,306.47  3,690,641.25 

สสนทรรพยยสสทธส  74,164,411.72  78,759,594.12 

สสนทรรพยยสสทธส

ททนทททไดดรวบจากผมดถซอหนนวยลงททน  45,486,440.06  50,577,233.56 

กกาไร(ขาดททน)สะสม

(10,078,716.00)บวญชทปรวบสมดทล (6,753,978.87)

 38,756,687.66 กกาไร(ขาดททน)สะสมจากการดกาเนงนงาน  34,936,339.43 

รวมสงนทรวพยยสททธง  74,164,411.72  78,759,594.12 

สสนทรรพยยสสทธสตตอหนตวย  16.3047  15.5721 

จจจนวนหนตวยลงทสนทนทจจจหนตจยแลลวทรนงหมด ณ สสนนงวด (หนตวย)  4,548,644.0056  5,057,723.3564 
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งบกกกไรขกดททนเบบดเสรบจ

สกกหรรบรอบระยะเวลก 6 เดดอน สสสนสทดวรนททท  03 พฤษภกคม 2565 และ 2564

03 พฤษภาคม 2565 03 พฤษภาคม 2564

กองททนเปปดธนชกต Small Medium Cap

(หนนวย:บกท)

ยรงไมนไดดสอบทกน ยรงไมนไดดสอบทกน

รายไดด

รกยไดดเงสนปปนผล  737,177.80  908,152.96 

รกยไดดดอกเบทสย  5,527.77  7,239.46 

 742,705.57 รวม รกยไดด  915,392.42 

คคาใชดจคาย

คนกธรรมเนทยมกกรจรดกกร 811,785.33 874,428.80

คนกธรรมผผดดผแลผลประโยชนน 9,132.55 9,837.33

คนกธรรมเนทยมนกยทะเบทยน 50,736.60 54,651.82

คนกธรรมเนทยมวสชกชทพ 20,735.44 20,735.44

คนกใชดจนกยในกกรขกยและรรบซดสอคดนหนนวยลงททน 1,375.00 3,210.00

คนกใชดจนกยในกกรดกกเนสนงกน 12,899.08 20,877.53

906,664.00รวม คนกใชดจนกย 983,740.92

รายไดด(ขาดททน)สททธธ (163,958.43) (68,348.50)

รายการกกาไร(ขาดททน)สททธธจากเงธนลงททน

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททน  7,919,961.27  17,752,358.70 

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททยรงไมนเกสดขขสนจกกเงสนลงททน (3,934,825.44)  6,469,123.01 

 3,985,135.83 รวม รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททนททท เกสดขขสนและยรงไมนเกส ดขขสน  24,221,481.71 

การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรรพยยสททธธจากการดกาเนธนงานกคอนภาษษเงธนไดด  3,821,177.40  24,153,133.21 

หรก ภาษษเงธนไดด (829.17) (1,085.91)

การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรรพยยสททธธจากการดกาเนธนงานหลรงหรกภาษษเงธนไดด  3,820,348.23  24,152,047.30 
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