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รายงานประจําป ี
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565
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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี  

31 กรกฎาคม 2565 ของกองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ทราบ 

 
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                                          ขอแสดงความนับถือ 
                                               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

 กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 27 กรกฎาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KTHH 24 สิงหาคม 2563 9.9671 -10.97% -2.01% -6.98% -9.52% N/A N/A N/A -0.17% 
Benchmark - - -3.98% -0.72% -1.52% 1.22% N/A N/A N/A 9.62%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 11.02% 10.14% 11.41% 9.40% N/A N/A N/A 8.75% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 8.77% 9.84% 9.11% 7.64% N/A N/A N/A 7.65% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE All World Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน, ร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 20 
ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก 
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที ่คํานวณผลตอบแทน, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื ่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE EPRA/ NAREIT Developed Total Return Index (Net) ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน และ ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคํา LBMA 
Gold Price AM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KTHH N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.69% 5.92% 
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.97% 17.34%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.50% 7.25% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.73% 5.89% 

* ผลการดําเนินงานปี 2563 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE All World Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน, ร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value 
Hedged USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน, ร้อยละ 5 ของอัตรา
ผลตอบแทนรวมของดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 5 ของอัตรา
ผลตอบแทนรวมจาก FTSE EPRA/ NAREIT Developed Total Return Index (Net) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน และ ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคํา LBMA Gold Price AM ในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 55.39 0.05  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 26.79 0.03  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 570.02 0.54  

ค่าสอบบัญช ี 50.90 0.05  

ค่าธรรมเนียมการทําประกันผู้ถือหน่วยลงทุน 907.38 0.85  

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 205.08 0.19  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 78.01 0.07  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 1,893.57 1.78  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
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บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุน 

ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
PTR = 149.10% 

 
 

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 

รายละเอียดการลงทุน KTHH  มูลค่าตามราคาตลาด  %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   93,158,848.63 97.71  
 หน่วยลงทุนตราสารทุน              65,630,492.21 68.84  
 หน่วยลงทุนตราสารหนี้              23,161,351.17 24.29  
 หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์              1,324,350.00 1.39  
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน             1,262,900.00 1.32  
 หน่วยลงทุนทรัพย์สินทางเลือก              1,779,755.25 1.87 
 อื่นๆ   2,182,140,.73 2.29  
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด              2,121,614.02 2.23  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              450,356.35 0.47  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -389,829.64 -0.41 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 95,340,989.36 100.00 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด       %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
   เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 

 
 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 

 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนตราสารทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย     47,425,264.81  
หน่วยลงทุนตราสารทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย      18,205,227.40  
หน่วยลงทุนตราสารหนี้ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย     4,692,421.22  
หน่วยลงทุนตราสารหนี้ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย      18,468,929.95  
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด      493,290.00 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย)   464,380.00 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์     366,680.00 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย     516,350.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์     746,550.00  
หน่วยลงทุนทรัพย์สินทางเลือก  บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย     1,779,755.25 

 
 

ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวมอื่นท่ีกองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

N/A 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชาํระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจํากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตาม
กําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกาํลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความนา่เชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
 

1. Market and Economic Review 
 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงเผชิญกับความผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงจากดัชนี MSCI All Country 
World Index TR ตลาดหุ้นทั่วโลกได้ปรับตัวลดลงไปแล้วราว 20% แม้ว่าตลาดจะเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส 
Covid-19 หลังจากโรคมีความรุนแรงลดลงและมีการกระจายของวัคซีนไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง แต่ปัจจัยสําคัญที่ยังคงกดดันตลาด 
ได้แก่ (1) การดําเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้นของธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฉพาะเฟดที่แสดงท่าทีชัดเจนแล้วว่าพร้อมจะทํา
ทุกอย่างเพื่อสกัดการเร่งตัวของเงินเฟ้อ (2) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ รวมถึงนโยบายการ Lock down 
จากสถานการณ์ Covid-19 ในจีน ทําให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น และปัญหา Supply Shortage ท่ี
จะเป็นตัวเร่งให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นไปอีก (3) ทั้งนี้ คาดว่าระยะถัดไปตลาดจะยังคงแสดงสัญญาณ Risk-off และน่าจะมีแนวโน้มผัน
ผวนต่อไป หากปัจจัยข้างต้นยังไม่คลี่คลายลง แม้ว่าตลาดจะค่อนข้างตอบรับกับนโยบายการเงินท่ีจะตึงตัวมากขึ้นไปบ้างแล้ว 
ปัจจัยท่ีต้องติดตาม 
 ทิศทางของการดําเนินนโยบายการเงิน โดยเฉพาะของเฟดในระยะถัดไป โดย Jerome Powell ได้ออกมากล่าวแล้วว่า จะข้ึน

ดอกเบี้ยจนกว่าท่ี Core CPI จะปรับตัวลงมาใกล้ 2% ซ่ึงยังคงห่างไกลจากระดับปัจจุบันท่ีกว่า 8%  
 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และการ Lock down ในจีน ที่ยังคงกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะราคา

นํ้ามัน และราคาสินค้าเกษตร จากปัญหา supply shortage ท่ียังไม่คลี่คลาย 
 ตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสถัดไป ที่จะเริ่มสะท้อนผลจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย รวมถึง

กําลังซ้ือของผู้บริโภคท่ีอ่อนแอลงจากค่าใช้จ่ายในภาพรวมท่ีปรับสูงข้ึนตามเงินเฟ้อ ซ่ึงอาจเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางของตลาดได้ 
 

2. Fund Performance 
 สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 กองทุนมี
ผลตอบแทนติดลบท่ีร้อยละ -9.4 ต่ํากว่าเกณฑ์อ้างอิงตามดัชนีชี้วัดท่ีมีผลตอบแทนอยู่ท่ีร้อยละ 1.21 โดยส่วนต่างของผลตอบแทนท่ีต่ํา
กว่าคิดเป็นร้อยละ 10.65 ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา  
 ทั้งนี ้ กองทุนสร้างผลตอบแทนที่ตํ ่ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเป็นผลมาจากกลยุทธ์การลงทุนที ่มี Exposure ในตราสารทุน
ต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่เร็วกว่าที่หลายคนคาดไว้ก่อนหน้านี้ ประกอบกับ
ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตัวอ่อนค่าลงราวร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ทําให้
กองทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินมีผลตอบแทนตํ่ากว่าเกณฑ์อ้างอิงที่ใช้การคํานวณผลตอบแทนแบบไม่
ป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน 
 สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองทุนฯ มีการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ร้อยละ 24.3 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนร้อยละ 68.5 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานร้อยละ 2.7 กองทุนรวมทองคํา 1.9% และมีสัดส่วนของ
เงินสดเพ่ือสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของกองทุนเป็นร้อยละ 2.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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3. Strategy and Outlook 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ประจําปี 2565 ผู้จัดการกองทุนยังคงเฝ้าติดตามปัจจัยเสี่ยงที่จะเข้ามากดดันตลาดการเงิน

อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆ ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการชะลอตัวลงของ
เศรษฐกิจใหญ่ๆ ของโลก อย่างไรก็ตาม เรามีมุมมองที่ค่อนข้างเป็นบวกมากขึ้น (Slightly Positive) ต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระยะยาว แต่
เน้นตราสารที่มีพื้นฐานที่ดีและมีการเติบโตในระยะยาว กระแสเงินทุนไหลเข้ายังอาจจะช่วยสนับสนุนตลาดตราสารทุนไทยได้ต่อเนื่อง 
หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ยังมีความน่าสนใจและน่าจะช่วงป้องกันความเสี่ยงจากฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึง ซึ่งอาจมีการปะทุของความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยุโรปได้ นอกจากนี้ เรามีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้น (Slightly Positive) ในกลุ่มตราสารหนี้ภาครัฐไทย และ
ตราสารหนี้ต่างประเทศ แม้ว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยถึง 4% แต่ Yield 2 ปีของสหรัฐฯ ก็ถือว่า “รับข่าว” ไปมากพอสมควรแล้ว อีกท้ัง 
“ดอกเบี้ยรับ” ที่สูงขึ้นในปัจจุบันก็น่าช่วยชดเชยความผันผวนของราคาได้ดีขึ้น และดีกว่าเมื่อครั้งที่ “ดอกเบี้ยรับ” ยังตํ่ามากอย่าง
ในช่วงต้นปี แต่ทว่าตลาดตราสารหนี้ยังคงมีความผันผวนอยู่พอสมควรจึง “ทยอยสะสม” ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีหรือมีอายุที่ค่อยๆ 
ยาวข้ึน 

ท้ังนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าความผันผวนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากปัจจัยความเสี่ยงของนํ้าหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง จะส่งผลให้
กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย โดยไม่ทําให้การควบคุมกรอบความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอท่ีดําเนินควบคู่กันไป ผิดไป
จากเดิมมากนัก ซึ่งกองทุนพิจารณาปรับเพิ่มนํ้าหนักในกองทุนตราสารทุนต่างประเทศที่เน้นการสร้าง Alpha ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ท่ี
มุ่งเน้นลงทุนอย่าง Diversified เพ่ือสร้างพอร์ตโฟลิโอท่ีสมดุลมาก 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
      บาท 
    หมายเหตุ 2565  2564 
สินทรัพย์ 6    

 เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  3, 4, 5 93,158,848.63  108,328,413.57
 เงินฝากธนาคาร  2,057,409.11  2,201,346.54
 ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย  514.31  629.02
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 3 298,569.88  579,441.03

 สินทรัพย์อ่ืน  138,945.39  112,594.77
  รวมสินทรัพย์  95,654,287.32  111,222,424.93

หนี้สิน   6    

 เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   96,006.22  1,687,271.35
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5 235,431.82  119,328.32
 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  77.15  94.35
 หนี้สินอ่ืน 5 1,472.81  2,720.92
  รวมหนี้สิน  332,988.00  1,809,414.94

สินทรัพย์สุทธิ  95,321,299.32  109,413,009.99

สินทรัพย์สุทธิ:     

 ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน   95,655,222.85  99,412,774.14
 กําไร(ขาดทุน)สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  (2,901,419.53)  (3,003,584.86)
  กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  2,567,496.00  13,003,820.71
  สินทรัพย์สุทธิ  95,321,299.32  109,413,009.99

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  9.9650  11.0059
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)  9,565,522.2783  9,941,277.4108

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (1/2) 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 
    

ชื่อหลักทรัพย์  จํานวนหน่วย 
 มูลค่ายุติธรรม

(บาท)  
  ร้อยละของ

มูลค่าเงินลงทุน       

หลักทรัพย์จดทะเบียน     

หุ้นสามัญ     

 พลังงานและสาธารณูปโภค  516,350.00  0.55
  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มนํ้าตาลครบุรี 44,900 516,350.00  0.55
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  746,550.00  0.80
  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 55,300 746,550.00  0.80
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์  1,324,350.00  1.42
  เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์     

   
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท 

26,100 493,290.00  0.53

   ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า     

    อสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 43,400 464,380.00  0.50
   ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์     

    และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 35,600 366,680.00  0.39
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน  2,587,250.00  2.77
เงินลงทุนในกองทุนรวม (ดูหมายเหตุ 5)     

หน่วยลงทุน     

  กองทุนเปิดเคแทม Sustainable Agriculture and Food 256,751.4188 2,497,677.80  2.68
  กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 1,318,075.8366 13,136,471.02  14.10
  กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี ฟันด์  287,082.5625 3,007,304.68  3.23
  กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 245,274.2775 2,357,159.39  2.53

  
กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริต้ี ฟันด์ (ชนิดสะสม
มูลค่า) 

223,461.4779 2,335,261.83  2.51

  กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี ฟันด์ 378,967.0673 7,727,706.95  8.30
  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 216,881.8385 2,495,182.18  2.68
  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี 530,251.6196 6,204,209.08  6.66
  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) 856,095.8267 10,846,477.30  11.64

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (2/2) 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 
    

ชื่อหลักทรัพย์  จํานวนหน่วย  
 มูลค่ายุติธรรม

(บาท)  
  ร้อยละของ

มูลค่าเงินลงทุน       

หลักทรัพย์จดทะเบียน     

  กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 148,560.5384 1,779,755.25  1.91
  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ 492,149.3549 3,154,480.51  3.39
  กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap 128,140.6600 2,265,091.19  2.43
  กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า) 983,531.1305 10,793,565.69  11.59
  กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 528,403.1633 4,972,537.97  5.34

  
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิด
สะสมมูลค่า) 

132,301.3092 1,418,243.57  1.52

  กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์  133,965.6690 2,340,340.05  2.51
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม  90,571,598.63  97.23
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 96,363,308.80 บาท)  93,158,848.63  100.00

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

   
ชื่อหลักทรัพย์  จํานวนหน่วย  

 มูลค่ายุติธรรม
(บาท)  

  ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน      

เงินลงทุนในกองทุนรวม (ดูหมายเหตุ 5)     

หน่วยลงทุน     

 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 615,916.3333 5,498,593.07  5.08
 กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 893,700.6940 11,278,324.02  10.41
 กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี ฟันด์ 480,112.7741 7,100,051.74  6.56

 กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity (ชนิดสะสม
มูลค่า)  

443,209.3932 4,860,367.17  4.49

 กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 265,209.4633 4,911,997.51  4.53
 กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ 1,008,571.0473 11,236,187.47  10.37
 กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ 216,444.2180 3,865,325.78  3.57
 กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า) 1,168,296.1107 11,758,082.55  10.85
 กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 145,045.6473 3,014,947.83  2.78
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์     

  อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 449,003.3518 9,403,611.90  8.68
 กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี ฟันด์ 440,870.7482 9,234,170.08  8.52
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี 1,967,976.6892 23,343,942.69  21.55
 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap 171,189.4769 2,822,811.76  2.61
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม  108,328,413.57  100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 102,233,631.30 บาท)  108,328,413.57  100.00

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
       บาท  
     หมายเหตุ 2565  2564 
รายได้   3    

 รายได้เงินปันผล 5 163,418.21  113,960.97
 รายได้ดอกเบี้ย  7,826.87  11,839.05
  รวมรายได้  171,245.08  125,800.02
ค่าใช้จ่าย  3    

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5 55,392.86  73,992.81
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  26,790.83  29,535.52
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 570,016.46  628,414.49
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  50,900.00  50,000.00
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย  280,871.15  263,178.97
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 5 914,105.71  941,892.83
  รวมค่าใช้จ่าย  1,898,077.01  1,987,014.62
ขาดทุนสุทธิ  (1,726,831.93)  (1,861,214.60)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3     

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน   590,923.70  8,772,028.89
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (9,299,242.44)  6,094,782.27

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน  (8,708,318.74)  14,866,811.16

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (10,435,150.67)  13,005,596.56
หัก ภาษีเงินได้ 3 (1,174.04)  (1,775.85)
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้  (10,436,324.71)  13,003,820.71
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

       บาท  
      2565  2564 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก     

 การดําเนินงาน  (10,436,324.71)  13,003,820.71 
 มูลค่าหน่วยลงทุนเร่ิมแรก                      -     122,201,608.39 
 การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี     10,494,845.14   15,831,337.65 
 การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี  (14,150,231.10)  (41,623,756.76)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี  (14,091,710.67)  109,413,009.99 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี    109,413,009.99                        -   
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี     95,321,299.32     109,413,009.99  
         

      หน่วย 
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน     

 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)     

 หน่วยลงทุนเร่ิมแรก / ณ วันต้นปี  9,941,277.4108   12,220,160.8409 
 บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี  955,485.4387   1,494,496.7016 
 หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี  (1,331,240.5712)  (3,773,380.1317)
 หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี  9,565,522.2783   9,941,277.4108 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
1. ข้อมูลท่ัวไป    

กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน
และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงไม่มีการกําหนดอายุโครงการ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงนิปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน 
2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้จัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กําหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

เนื่องจากกองทุนได้จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 ดังนั้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนในงวด 2564 จึงสั้นกว่า
หนึ่งปี เป็นเหตุให้จํานวนที่นํามาจากงวดก่อนไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับจํานวนของปีปัจจุบันที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

เงินลงทุน      
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 
- หลักทรัพย์จดทะเบียนท่ีเป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ 

วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 
- เงินลงทุนในกองทุนรวม แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุนกําไร

หรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนราคาทุนของ
เงินลงทุนท่ีจําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 

การแบ่งปันส่วนทุน      
กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย    
รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะได้รับ  
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง  
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง     
เม่ือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
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ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายคร้ังแรก ตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี 
ภาษีเงินได้   
กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย  
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญช ี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ี
อาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว้   
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 

4. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้        

 บาท 
 2565  2564 

ซ้ือเงินลงทุน 159,112,680.35  263,239,020.01
ขายเงินลงทุน 165,573,926.55  169,777,417.60

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน        
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกัน

กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้ 
 บาท   
 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 55,392.86  73,992.81  ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 570,016.46  628,414.49 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด 
ค่านายหน้า -  1,101.03 อัตราท่ีตกลงร่วมกัน 

กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ซ้ือเงินลงทุน 156,262,000.00  257,187,830.00 ราคาตลาด 
ขายเงินลงทุน 165,457,748.96  164,612,174.60 ราคาตลาด 
รายได้เงินปนัผล 127,633.57  25,506.70 ตามที่ประกาศจ่าย 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 
 บาท 
 2565  2564 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 4,358.46  3,463.27
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 บาท 
 2565  2564 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 43,092.97  50,686.76
หนี้สินอ่ืน 99.05  - 

กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

เงินลงทุน 
91,087,948.63  108,328,413.5

7
6. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าว
เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี
สภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของ
ระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 
- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับท่ี 1) 

- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม 
(ได้แก่ ข้อมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับท่ี 2) 

- ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับท่ี 
3) 

 บาท 
 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์        
ตราสารทุนและกองทุน 2,587,250.00  90,571,598.63  -  93,158,848.63

 
 บาท 
 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์        
กองทุน -  108,328,413.57  -  108,328,413.57
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เงินลงทุนต่างๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ใน
ระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ 
กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอ้างอิงสําหรับเคร่ืองมือเหล่านี้ 
เครื่องมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการอ้างอิงไว้อย่าง
ชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกําหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัด
อยู่ในระดับท่ี 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม  
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลคา่ยุติธรรม 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของ
กองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจาํแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย      
 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม    
สินทรัพย์ทางการเงิน    
 เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -  -  93,158,848.63  93,158,848.63
 เงินฝากธนาคาร 2,057,409.11  - -  2,057,409.11
 ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย -  - 514.31  514.31

หนี้สินทางการเงิน    
 เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน -  -  96,006.22  96,006.22
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  235,431.82  235,431.82
 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย -  -  77.15  77.15
หนี้สินอ่ืน -  -  1,472.81  1,472.81

 
 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

มีอัตรา 
ดอกเบี้ยคงท่ี

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม   
สินทรัพย์ทางการเงิน    
 เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -  -  108,328,413.57  108,328,413.57
 เงินฝากธนาคาร 2,201,346.54  - -  2,201,346.54
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 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

มีอัตรา 
ดอกเบี้ยคงท่ี

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม   
 ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย -  - 629.02  629.02

หนี้สินทางการเงิน    
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน -  -  1,687,271.35  1,687,271.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  119,328.32  119,328.32
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย -  -  94.35  94.35
หนี้สินอ่ืน -  -  2,720.92  2,720.92

ความเสี่ยงด้านเครดิต 
กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงด้านตลาด 
กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวม ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวก
หรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับ
ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสารเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ 
การบริหารความเสี่ยง   
กองทุนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และ
การวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

7. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฏาคม 2565 
รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 

1 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของบลจ. ท่ี http://www.ktam.co.th 
หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 

 
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี

กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

รายงานรายช่ือผู้จัดการกองทนุของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
สิ้นสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2565 

ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
ดร.สมชัย อมรธรรม ศรชัย เตรียมวรกุล 

  แสงจันทร์ ลี 

  พีรพงศ์ กิจจาการ 

  วรรกมล ลีวาณิชย์ 
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การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th" 

 
เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 
(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย

ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 ธนาคารโอซีบีซี จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 JP Morgan Chase BKK. Branch ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

13 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

14 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

18 
ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

19 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

23 
บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

24 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 
บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ต่อ 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
27 บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

28 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

29 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
30 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
31 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
32 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
33 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
34 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
35 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
36 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
37 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
39 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

40 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

41 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

42 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

43 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
44 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
45 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
46 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
47 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

48 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

49 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

50 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

51 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

52 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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