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รายงานประจําป ี
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565
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 กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
 Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
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เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
 
 บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี รอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของกองทุนเปิดกรุงไทย
ผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 

 
                                      ขอแสดงความนับถือ 
                                              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 

 กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 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 

KTWP-A 16 มกราคม 2560 10.1505 -2.56% 2.58% 1.89% -2.56% -0.78% -0.34% N/A 0.25% 
Benchmark - - 0.84% 2.83% 3.13% 0.84% 1.99% 2.42% N/A 2.96%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 3.77% 3.30% 3.37% 3.77% 5.38% 4.54% N/A 4.21% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 2.93% 2.28% 2.72% 2.93% 4.57% 3.84% N/A 3.58% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย,  
ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป 
อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี, ร้อยละ 20 
ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคําในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 31 ม.ค. 60 ดัชนีช้ีวัดคํานวณจากร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนี
พันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-
Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
สกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), 
ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total 
Return Index) และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 60 ถึงวันท่ี 
8 มี.ค. 63 ดัชนีช้ีวัดคํานวณจากร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากบั 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 
15 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี 
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
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การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

KTWP-A N/A N/A N/A N/A 3.25% -2.82% 3.58% -2.80% 3.11% -2.56%
Benchmark N/A N/A N/A N/A 5.56% 0.03% 6.21% 1.38% 3.79% 0.84%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A 1.62% 3.15% 2.60% 7.95% 3.04% 3.77%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A 1.68% 2.55% 2.20% 6.80% 2.77% 2.93%

* ผลการดําเนินงานปี 2560 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของ 
ผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท 
(THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET TRI), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของ
อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total 
Return Index) โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 31 ม.ค. 60 ดัชนีชี้วัดคํานวณจากร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล
อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-
Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคําในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทน
รวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 60 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคํานวณจากร้อยละ 45 ของอัตรา
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวม
ของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทน
รวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และร้อยละ 20 ของ
อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 11,506.92 1.59  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 174.73 0.02  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,941.40 0.27  

ค่าสอบบัญช ี 86.00 0.01  

ค่าภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย จากการลงทุนตราสารหนี้ 976.71 0.13  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 221.25 0.03  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 1.11 0.00  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 14,908.12 2.05  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
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บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า 

(บาท)  
 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 DBS Vickers Securities ( singapor) Pte.ltd 340,682.55 39.63% 
2 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 166,107.27 19.32% 
3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด 54,496.16 6.34% 
4 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 27,618.30 3.21% 
5 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 24,233.05 2.82% 
6 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 23,151.45 2.69% 
7 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 20,094.23 2.34% 
8 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 19,655.69 2.29% 
9 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 19,069.70 2.22% 
10 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด 17,153.59 2.00% 
  อ่ืน ๆ 147,322.73 17.14% 

รวม 859,584.72 100.00% 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
PTR = 93.29% 

 
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

รายละเอียดการลงทุน KTWP  มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรพัย์สินในประเทศ   591,050,500.66 87.95 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  6,347,290.00 0.94 
             หมวดทรัพยากร  31,078,348.75 4.61 
             หมวดเทคโนโลยี  16,081,539.00 2.38 
             หมวดธุรกิจการเงิน  16,545,820.50 2.45 
             หมวดบริการ  30,068,431.00 4.46 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

รายงานสถานการณ์ลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
รายละเอียดการลงทุน KTWP  มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  4,358,886.00 0.65 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  14,158,813.70 2.10 
 หุ้นกู้  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  98,869.58 0.01 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AA  29,964,820.23 4.44 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  A  162,418,946.30 24.07 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  BBB  33,615,511.66 4.98  
 หน่วยลงทุนตราสารทุน              871,253.40 0.13  
 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น              68,109.02 0.01  
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์              8,962,750.00 1.33  
 หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์              23,769,918.55 3.52  
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน              2,260,000.00 0.33 
 เงินฝากธนาคาร  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  100,543.83 0.01 
 ต๋ัวแลกเงิน  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  A  9,996,759.43 1.48 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  BBB  29,882,781.64 4.43 
 พันธบัตรรัฐบาล  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  10,125,179.90 1.50 
             อายุคงเหลือ 1-3 ปี  32,298,716.13 4.79 
             อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  84,047,780.75 12.46 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  41,999,862.07 6.23 
             อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  1,929,569.22 0.29 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   64,747,250.13 9.64  
 หน่วยลงทุน ตราสารทุน              64,747,250.13 9.64 
 อื่นๆ   16,206,813.50 2.41  
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด              17,207,329.88 2.56  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              1,769,220.64 0.26  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -2,769,737.02 -0.41 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 672,004,564.29 100.00 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด      %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 170,401,108.07 25.26 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  100,543.83 0.01 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  265,977,688.84 39.42 
   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 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป       535,080.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท        5,695,725.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี       1,559,690.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน        743,370.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สยามแม็คโคร        3,268,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง      451,540.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ศุภาลัย        541,890.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น       440,212.50 
หุ้นสามัญ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป        287,100.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      1,448,025.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น        233,784.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์        247,775.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แพลน บี มีเดีย        416,632.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล       1,408,050.00  
หุ้นสามัญ บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ        3,598,700.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      3,300,400.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย        2,667,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. นํ้ามันและการค้าปลกี      1,213,800.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์        1,250,800.00  
หุ้นสามัญ บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น    1,938,245.00 
หุ้นสามัญ บมจ.ราช กรุ๊ป        615,600.00  
หุ้นสามัญ บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น       861,510.00  
หุ้นสามัญ บมจ.อินโดรามา  เวนเจอร์ส        1,369,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์        1,169,190.00 
หุ้นสามัญ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล       657,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์      524,560.00  
หุ้นสามัญ บมจ.ไทยประกันชีวิต      1,564,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์        1,869,450.00 
หุ้นสามัญ บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์       221,805.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม     4,236,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์       2,476,900.00 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส      257,500.00  
หุ้นสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป        1,663,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส     5,284,500.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)        531,720.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง       1,581,636.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)        477,920.00 
หุ้นสามัญ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      1,348,480.00  
หุ้นสามัญ บมจ. คอมเซเว่น        839,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์        4,716,075.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์        1,068,075.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร        2,537,040.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้า        1,362,750.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส    734,298.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เจ มาร์ท       342,300.00 
หุ้นสามัญ บมจ. จีเอฟพีที        160,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา        2,584,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป        445,050.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ช.การช่าง        714,420.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี      1,283,705.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์      8,420,100.00  
หุ้นสามัญ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง        824,775.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ        3,651,100.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)     2,107,900.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)      958,750.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)      2,109,250.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)      1,424,850.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์        395,250.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย        1,598,900.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์        788,760.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บีซีพีจี        195,840.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์        759,225.00 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์      278,720.00  
หุ้นสามัญ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล       405,900.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น      1,002,048.00  
หุ้นสามัญ บมจ. บริทาเนีย        747,985.70 
หุ้นสามัญ บมจ. เน็กซ์ พอยท์      245,220.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น       782,144.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู       774,050.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)      6,059,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยออยล์        1,114,818.75 
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย        6,382,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนท์เชียลกรุ๊ป       754,300.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น       370,500.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น      846,175.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป       204,455.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป        691,210.00 
หุ้นกู้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต   2/9/2569  AA  4,474,956.81 
หุ้นกู้ บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา   5/9/2566  AAA  98,869.58  
หุ้นกู้ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 8/11/2567  A+  4,211,265.28 
หุ้นกู้ บมจ. ควอลิต้ีเฮ้าส์   3/3/2567  A-  1,811,670.68 
หุ้นกู้ บมจ. เงินติดล้อ   19/8/2566  A  4,997,056.40 
หุ้นกู้ บมจ. เงินติดล้อ   13/9/2568  A  9,292,916.23 
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร   22/1/2569  A+  4,978,852.32  
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี   20/5/2567  A-  1,991,217.94 
หุ้นกู้ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี   1/9/2568  BBB+  4,532,654.43  
หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   17/5/2566  A-  8,985,918.29 
หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)    19/8/2566  A-  5,367,446.90 
หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   23/1/2567  A-  6,381,479.66 
หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   20/7/2568  A-  4,936,307.90 
หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)    21/1/2569  A-  3,307,339.26 
หุ้นกู้ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  1/4/2569  A  2,380,518.81  
หุ้นกู้ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 30/7/2567  BBB+  2,526,381.76  
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นกู้ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี    31/3/2568  A  2,590,017.04  
หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 9/5/2567  A-  2,440,327.70  
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 9/4/2567  A-  402,168.19  
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 18/7/2567  A-  30,815,470.26  
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 9/4/2569  A-  6,615,272.66  
หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซ่ิง   2/6/2567  A-  3,589,939.26 
หุ้นกู้ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 27/9/2567  BBB+  6,723,044.05 
หุ้นกู้ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 7/10/2568  BBB+  7,248,738.66  
หุ้นกู้ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 28/1/2567  BBB+  2,633,321.27  
หุ้นกู้ บมจ. เบทาโกร   28/3/2566  A  1,412,739.64 
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์   16/3/2569  A+  6,250,641.85 
หุ้นกู้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น   17/2/2566  BBB+  7,738,571.46 
หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   20/4/2567  AA  9,293,870.52 
หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   11/6/2568  AA  6,925,392.67 
หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   11/6/2569  AA  5,059,334.95 
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู   4/8/2567  A+  8,386,635.10 
หุ้นกู้ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี   31/3/2570  A  3,087,182.24 
หุ้นกู้ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์   6/7/2567  A  1,985,530.99 
หุ้นกู้ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี    22/7/2567  A  2,904,187.69  
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์   24/3/2566  A  1,614,305.27 
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์   24/3/2568  A  983,070.90 
หุ้นกู้ บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง   27/5/2567  A  3,076,017.94 
หุ้นกู้ บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง   14/11/2567  A  21,777,505.67 
หุ้นกู้ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 6/5/2567  A  6,295,291.82  
หุ้นกู้ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี   14/2/2566  BBB+  505,424.68  
หุ้นกู้ บมจ. ลลลิ พร็อพเพอร์ต้ี   11/8/2567  BBB+  1,707,375.35  
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู   4/8/2569  A+  3,761,917.69 
หน่วยลงทุนตราสารทุน SPDR S&P 500 ETF TRUST       5,163,898.19  
หน่วยลงทุนตราสารทุน State Street Global Advisors Funds Management Inc.    3,218,005.80  
หน่วยลงทุนตราสารทุน The Vanguard Group.       10,314,357.79 
หน่วยลงทุนตราสารทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย      871,253.40  
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนตราสารทุน GLOBAL X       775,179.18 
หน่วยลงทุนตราสารทุน Blackrock International Management     10,298,099.66  
หน่วยลงทุนตราสารทุน Blackrock International Management      29,219,317.94  
หน่วยลงทุนตราสารทุน VanEck Associates Co       3,401,324.78 
หน่วยลงทุนตราสารทุน IGAM       2,357,066.79 
ใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้นบมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น      51,155.82 
ใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้นบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป      14,535.00 
ใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้นบมจ. แพลน บี มีเดีย       2,418.20 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย     4,819,270.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง      999,000.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บจก. หลักทรพัย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์      2,128,920.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย      1,015,560.00  
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์      1,951,950.00 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด      1,782,525.15 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด    4,511,793.00 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย)  4,198,970.10 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์    1,777,320.60 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์    4,948,514.60 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์      683,550.00 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจ. เอสซีซีพี รีทส์       1,371,890.00 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ S REIT MANAGEMENT     494,840.00 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ INET REIT MANAGEMENT       859,560.00 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์   1,189,005.10 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย     2,260,000.00  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)     AAA  100,543.83  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)    AA+  12,274,633.34 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล    10/2/2566  BBB+  9,979,802.95 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย  20/1/2566  BBB+  9,983,588.62  
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. เบทาโกร    9/1/2566  A  9,996,759.43 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น  2/6/2566  BBB+  9,919,390.07  
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2571    15,699,441.15 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2566    10,125,179.90 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2572    17,272,754.64 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/6/2586    20,279,140.80 
พันธบตัรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   22/6/2572    5,792,929.25 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง    17/6/2570    6,731,199.93 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง    17/12/2569    18,272,314.98 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2567    9,971,141.70 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   12/12/2568    22,327,574.43 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  17/12/2574    1,929,569.22 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  26/1/2566    29,980,672.73 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  23/3/2566    10,022,840.20 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  30/3/2566    1,996,349.14 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

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 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
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  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
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
ในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ 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
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลงัอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
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 

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
 

 กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ (Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund : KTWP) เป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในใน
ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนอีทีเอฟ กองทุนรวมทองคํา
ตลอดจนเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้ในโครงการ โดยกองทุนมีลักษณะการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation หรือ
จัดสรรเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ควบคู่ไปกับการกระจายความ
เสี่ยงในการลงทุนหลายประเภทสินทรัพย์ เพ่ือควบคุมความผันผวนของมูลค่ากองทุน 
 
1. สภาวะตลาดในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ภาพรวมรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา เศรษฐกิจโลกขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอลงตัวลงมากจากปัญหาเงินเฟ้อและนโยบายการเงินท่ี
ตึงตัวขึ้น ซี่ง IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2565 จะขยายตัวได้เพียง 3.2% ลดลงจาก 6.0% ในปีก่อน โดยผลพวงจาก Re-opening 
Demand ที่เกิดขึ้นพร้อมกับปัญหา Supply Shortage ส่งผลให้ระดับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้สงครามรัสเซีย-ยูเครน 
และการ Sanction เพิ่มแรงส่งต่ออัตราเงินเฟ้อ ซึ่งการเร่งสกัดการลุกลามของอัตราเงินเฟ้อที่เดิมทีเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่
กลับลุกลามบานปลายนั้นทําให้ในรอบนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้หันมาดําเนินนโยบายการเงินที่ Hawkish ที่สุดครั้งหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ด้วยการเร่งปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 25 bps เป็น 50 bps และ 75 bps อย่างต่อเนื่องถึง 4 ครั้งติดต่อกันก่อน
จะชะลอลงเหลือ 50 bps ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีทาํให้ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 4.25%-4.50% จากระดับ 0-
0.25% นอกจากนี้ ธนาคารกลางหลักอื่นๆ ทั้ง ECB และ BOE รวมถึงธนาคารกลางในประเทศกําลังพัฒนาต่างๆ ก็เร่งปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยเช่นเดียวกันทําให้สภาวะการเงินตึงตัวข้ึนมากและเร่ิมเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการบริโภคท่ัวโลก โดยความเฉ่ือยของการ
ส่งผา่นผลจากนโยบายการเงิน (Policy Inertia) ไปยังภาคเศรษฐกิจจริงคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในปี 2566 

อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราเงินเฟ้อท่ีผ่านจุดพีคไปแล้ว ทําให้ในปี 2566 คาดว่าเส้นทางของการข้ึนดอกเบี้ยนโยบายท่ัวโลกจะถึง
จุดสิ้นสุดภายในครึ่งแรกของปี แต่ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มปรับตัวลดลงช้าและอาจยังไม่กลับเข้าสู่กรอบ
เป้าหมายของธนาคารกลางจะเป็นปัจจัยที่ทําให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกมีแนวโน้มยืนอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องยาวนาน แม้ว่า
สัญญาณของความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะถดถอยจะสูงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกก็ตาม โดยอ้างอิงจาก IMF และ World Bank ที่ระบุ
ว่ากว่าหนึ่งในสามของประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับภาวะถดถอย ดังนั้น คาดว่าอุปสงค์ทั่วโลกจะอ่อนแอลง แต่ด้วย
ภาวะความตึงตัวสูงในตลาดแรงงานโดยเฉพาะในสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การถดถอยในครั้งนี้อาจไม่รุนแรงและเป็นเพียง “Mild 
Recession” เท่านั้น  

เนื่องความเสี่ยงทั้งด้านเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย และเศรษฐกิจนี้ ทําให้ผลตอบแทนตราสารทุนในปีที่ผ่านมาไม่ดีนัก โดยดัชนี SET 
TRI ให้ผลตอบแทนที่ 3.5% ตํ่ากว่าในอดีต แต่ก็ยังดีกว่าดัชนีผลตอบแทนตลาดหุ้นทั่วโลก (MSCI ACWI) ที่ติดลบถึง -19.5% ส่วน
ผลตอบแทนตลาดตราสรหนี้ก็เผชิญความยากลําบาก จากที่ Yield ในช่วงต้นปีตํ่ามาก และดอกเบี้ยมีการปรับเพิ่มขึ้นรวดเร็ว โดย 
ThaiBMA Government Bond Index อายุ 1-3 ปี ให้ผลตอบแทนติดลบเล็กน้อยท่ี -0.2%  

สําหรับในปี 2566 ปัจจัยเสี่ยงหลักคือความตึงตัวของนโยบายการเงินของธนาคารกลางขนาดใหญ่ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐฯ 
ท่ีดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มปรับเพ่ิมข้ึนถึง 5% ซ่ึงจะสร้างแรงกดดันท่ีสําคัญทําให้เศรษฐกิจเติบโตได้ในระดับต่ํา และมีความเสี่ยงจาก
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ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม การที่จีนเปิดให้ประชาชนไม่ต้องกักตัว และสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ น่าจะสร้างจากเข้ามาช่วย
ลดความเสี่ยงภาวะถดถอยได้ นอกจากนี้ ยังต้องคอยติดตามความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในหลายๆ จุดท่ัวโลก   

 
2. สําหรับรอบบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสาร
ทุนร้อยละ 17.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ร้อยละ 66.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนตราสารทุน ร้อยละ 9.6 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหน่วยลงทุนกองทุนรวมและหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
ร้อยละ 5.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนท่ีเหลือเป็นเงินฝากธนาคารและสินทรัพย์อ่ินๆ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 

สินทรัพย์   
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 3.2, 4, 9 654,113,021.82  799,515,423.16
เงินฝากธนาคาร 6 17,171,320.49  21,116,404.04
ลูกหนี้    
 จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  1,733,219.12  2,651,592.25
    จากการขายเงินลงทุน 9 1,756,780.08  4,686,769.06

จากตราสารอนุพันธ์ 3.4, 10 3,009,741.04  421,524.03
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี  3.5   -  1,054.80
ลูกหนี้อ่ืน  26,554.52  19,666.94
รวมสินทรัพย์  677,810,637.07  828,412,434.28

หนี้สิน    
เจ้าหนี้    

จากการซ้ือเงินลงทุน  469,020.03  2,644,927.48
จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  982,973.00  3,906,915.19
จากตราสารอนุพันธ์  3.4, 10 371,640.00  1,138,114.82

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9 1,155,518.70  1,367,020.05
หนี้สินอ่ืน  199,785.41  215,860.08
รวมหนี้สิน  3,178,937.14  9,272,837.62
สินทรัพย์สุทธิ  674,631,699.93  819,139,596.66

สินทรัพย์สุทธิ    
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  664,634,558.09  786,375,750.53
กําไร (ขาดทุน) สะสม   
 บัญชีปรับสมดุล 3.9 24,983,516.27  26,813,865.88
 กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน 11  (14,986,374.43)  5,949,980.25
สินทรัพย์สุทธิ   674,631,699.93  819,139,596.66
    
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 3.11 10.1504  10.4166
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 66,463,455.8171  78,637,575.0726

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน 

 
 

วันครบ
อายุ 

อัตราดอกเบ้ีย/
อัตราผลตอบแทน

(ร้อยละต่อปี)

จํานวนหน่วย/ 
เงินต้น 

(หน่วย/บาท) 
 มูลค่ายุติธรรม

(บาท) 

ร้อยละ 
ของมูลค่า
เงินลงทนุ

เงินลงทุนในประเทศ    
ตราสารทุนและกองทุน   

หุ้นสามัญ   
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ธุรกิจการเกษตร   
GFPT - บริษัท จเีอฟพีท ีจํากัด (มหาชน) 12,500  160,000.00 0.02

ธนาคาร   
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 22,300  3,300,400.00 0.50
KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 14,300  2,109,250.00 0.32
KKP – ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 13,000  958,750.00 0.15
KTB - ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 80,500  1,424,850.00 0.22
SCB - บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน) 19,700  2,107,900.00 0.32
TISCO - บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 7,600  754,300.00 0.12
   10,655,450.00 1.63

วัสดุก่อสร้าง   
EPG - บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 29,000  287,100.00 0.04
SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 7,800  2,667,600.00 0.41
   2,954,700.00 0.45

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์   
IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 33,600  1,369,200.00 0.21
PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 29,800  1,408,050.00 0.21
   2,777,250.00 0.42

บริการรับเหมาก่อสร้าง   
CK - บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 29,400  714,420.00 0.11

พาณิชย์   
BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) 30,300  1,068,075.00 0.16
COM7 - บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) 24,700  839,800.00 0.13
CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 69,100  4,716,075.00 0.72
CRC - บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 41,908  1,938,245.00 0.30
HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 159,800  2,476,900.00 0.38
MAKRO - บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 81,700  3,268,000.00 0.50
MEGA - บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) 5,300  247,775.00 0.04
   14,554,870.00 2.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 
วันครบ
อายุ 

อัตราดอกเบี้ย/
อัตราผลตอบแทน

(ร้อยละต่อปี) 

จํานวนหน่วย/
เงินต้น 

(หน่วย/บาท) 
 

มูลค่ายุติธรรม
(บาท) 

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 27,100  5,284,500.00 0.81 
DTAC - บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จาํกดั (มหาชน) 18,100  846,175.00 0.13 
INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน)   24,200  1,869,450.00 0.28 
JMART - บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน)   8,400  342,300.00 0.05 
TRUE - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   161,600  782,144.00 0.12 
     9,124,569.00 1.39 

ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์      
DELTA - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 7,300  6,059,000.00 0.93 
HANA - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  5,000  257,500.00 0.04 
KCE - บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)   8,500  395,250.00 0.06 
NEX - บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จํากัด (มหาชน)   13,400  245,220.00 0.04 
     6,956,970.00 1.07 

พลังงานและสาธารณูปโภค      
BANPU - บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)   56,500  774,050.00 0.12 
BCPG - บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)   19,200  195,840.00 0.03 
BGRIM - บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)   19,100  759,225.00 0.12 
EA - บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน)   37,100  3,598,700.00 0.55 
EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)   7,900  1,362,750.00 0.21 
ESSO - บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  42,200  531,720.00 0.08 
GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)  17,585  1,283,705.00 0.20 
GULF - บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 152,400  8,420,100.00 1.29 
GUNKUL - บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  157,100  824,775.00 0.13 
OR - บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)  51,000  1,213,800.00 0.19 
PTT - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   171,300  5,695,725.00 0.87 
PTTEP - บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 24,000  4,236,000.00 0.65 
RATCH - บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)   14,400  615,600.00 0.09 
SPRC - บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) 42,200  451,540.00 0.07 
TOP - บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)   19,819  1,114,818.75 0.17 
     31,078,348.75 4.77 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 
 

วันครบ
อายุ 

อัตราดอกเบี้ย/
อัตราผลตอบแทน

(ร้อยละต่อปี)

จํานวนหน่วย/
เงินต้น 

(หน่วย/บาท) 
 มูลค่ายุติธรรม

(บาท) 

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

สื่อและสิ่งพิมพ์   
MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 29,400  535,080.00 0.08
ONEE - บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) 27,900  221,805.00 0.03
PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) 54,820  416,632.00 0.06
   1,173,517.00 0.17

  เงินทุนและหลักทรัพย์   
BAM - บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 33,200  524,560.00 0.08
JMT - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) 10,642  734,298.00 0.11
KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 27,100  1,598,900.00 0.24
MTC - บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 17,300  657,400.00 0.10
SAWAD - บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 9,030  440,212.50 0.07

     3,955,370.50 0.60
  อาหารและเครื่องด่ืม   

CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 4,600  445,050.00 0.07
CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 102,300  2,537,040.00 0.39
ITC - บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 28,717  861,510.00 0.13
MINT - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 44,900  1,448,025.00 0.22
TFG - บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 39,700  204,455.00 0.03
TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 40,900  691,210.00 0.11
   6,187,290.00 0.95

การแพทย์   
BCH - บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) 19,800  405,900.00 0.06
BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 125,900  3,651,100.00 0.56
BH - บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) 5,900  1,250,800.00 0.19
   5,307,800.00 0.81

ประกันภัยและประกันชีวิต   
TLI - บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 105,000  1,564,500.00 0.24
TQM - บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จํากัด (มหาชน) 9,500  370,500.00 0.06
   1,935,000.00 0.30

บรรจุภัณฑ์   
SCGP - บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 27,748  1,581,636.00 0.24

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 
 

วันครบ
อายุ 

อัตราดอกเบี้ย/
อัตราผลตอบแทน

(ร้อยละต่อปี)

จํานวนหน่วย/
เงินต้น 

(หน่วย/บาท) 
 มูลค่ายุติธรรม

(บาท) 

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   
AMATA - บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 34,900  743,370.00 0.11
AP - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 41,200  477,920.00 0.07
AWC - บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) 264,000  1,663,200.00 0.25
BRI - บริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) 61,817  747,985.70 0.11
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 36,400  2,584,400.00 0.40
LH - บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 118,100  1,169,190.00 0.18
ORI - บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) 128,900  1,559,690.00 0.24
SPALI - บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 22,300  541,890.00 0.08
WHA - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 245,600  1,002,048.00 0.15
   10,489,693.70 1.59

  ขนส่งและโลจิสติกส์   
AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน) 76,400  233,784.00 0.04
AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 85,100  6,382,500.00 0.98
BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 137,600  1,348,480.00 0.21
BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 93,900  788,760.00 0.12
JWD - บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 13,400  278,720.00 0.04
   9,032,244.00 1.39
    รวมหุ้นสามัญ (ราคาทุน 109,902,961.96 บาท)   118,639,128.95 18.14

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ   
  สื่อและสิ่งพิมพ์    
   PLANB-W1 - บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) 2,260  2,418.20 0.00
  วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร   
   STARK-W1 - บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 189,466  51,155.82 0.01
  อาหารและเครื่องด่ืม   
   TFG-W3 - บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 12,750  14,535.00 0.00
     รวมใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ (ราคาทุน 0.00 บาท)   68,109.02 0.01
     รวมหุ้นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ (ราคาทุน 109,902,961.96 บาท)  118,707,237.97 18.15
หน่วยลงทุน   

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด   
AIMIRT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ   

 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 146,886  1,777,320.60 0.27
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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 วันครบ
อายุ 

อัตราดอกเบี้ย/
อัตราผลตอบแทน

(ร้อยละต่อปี)

จํานวนหน่วย/
เงินต้น 

(หน่วย/บาท) 
 มูลค่ายุติธรรม

(บาท) 

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

บริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ จํากัด   
BAREIT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์   

 สนามบินการบินกรุงเทพ 65,100  683,550.00 0.10
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด   
   FUTUREPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์   
    ฟิวเจอร์พาร์ค 67,500  999,000.00 0.15
  บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด   
   BOFFICE - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า   
    อสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 224,217  1,782,525.15 0.27

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด   
   CPNREIT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า    
    อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 231,374  4,511,793.00 0.69

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์   
  (ประเทศไทย) จํากัด   

FTREIT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ   
 การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส์   
 พร็อพเพอร์ต้ี 407,667  4,198,970.10 0.64

บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด   
INETREIT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต 75,400  859,560.00 0.13

บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จํากัด   
IMPACT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 81,900  1,015,560.00 0.16

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท 109,100  807,340.00 0.12
GLD - กองทุนรวมเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ 341,668  871,253.40 0.13

   KBSPIF – กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่ม นํ้าตาลครบุรี 200,000  2,260,000.00 0.35
   LPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัสส์ รีเทล โกรท 315,900  4,011,930.00 0.61
       7,950,523.40 1.21

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด   
LHHOTEL - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า   
 อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 89,400  1,090,680.00 0.17
LHSC - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์   
 แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ 92,700  1,038,240.00 0.16
   2,128,920.00 0.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
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วันครบ 
อายุ 

อัตราดอกเบี้ย/
อัตราผลตอบแทน

(ร้อยละต่อปี)

จํานวนหน่วย/ 
เงินต้น 

(หน่วย/บาท) 
 มูลค่ายุติธรรม 

(บาท) 

ร้อยละ 
ของมูลค่า
เงินลงทุน

บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จํากัด   
TPRIME - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ   
 การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี 158,600  1,371,890.00 0.21

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด   
SPRIME - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า   
 อสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท 71,200  494,840.00 0.08

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี คอมเมอร์เชียล แอสเสท   
 แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด   

   GVREIT - ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า   
    อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 214,500  1,951,950.00 0.30

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด   
WHAIR - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า   
 อสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 159,598  1,189,005.10 0.18
WHART - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี
เม่ียม โกรท 462,478  4,948,514.60 0.76 

    6,137,519.70 0.94
  รวมหน่วยลงทุน (ราคาทุน 45,790,684.86 บาท)   35,863,921.95 5.48

รวมตราสารทุนและกองทุน - ในประเทศ (ราคาทุน 155,693,646.82 บาท)   154,571,159.92 23.63
ตราสารหนี้   

เงินฝากออมทรัพย์เพ่ือการลงทุน   
  ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)   
   SIUOBR01  0.5000 100,387.75  100,387.75 0.01
    รวมเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ราคาทุน 100,387.75 บาท)   100,387.75 0.01
ต๋ัวแลกเงิน   
  บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)   
   BTG23109A 09/01/66 1.2600 10,000,000.00  9,997,119.39 1.53
  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)   
   MTC23210A 10/02/66 1.7200 10,000,000.00  9,980,294.59 1.52
  บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)   
   NPS23120A - ครั้งท่ี 5/2565 20/01/66 3.0000 10,000,000.00  9,984,407.91 1.53
  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   
   SC23602A 02/06/66 2.0700 10,000,000.00  9,919,912.71 1.52
    รวมตั๋วแลกเงิน (ราคาทุน 39,877,367.18 บาท)   39,881,734.60 6.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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วันครบ 
อายุ 

อัตราดอกเบี้ย/
อัตราผลตอบแทน

(ร้อยละต่อปี) 

จํานวน
หน่วย/ 
เงินต้น 

(หน่วย/บาท) 

 มูลค่ายุติธรรม 
(บาท) 

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

พันธบัตร   
ธนาคารแห่งประเทศไทย   
 BOT233A - รุ่นท่ี 1/3ปี/2563 23/03/66 0.9200 10,000  9,997,916.80 1.53
 CB23126A - งวดที่ 65/43/91D 26/01/66 0.9050 30,000  29,981,415.63 4.59
 CB23330A - งวดที่ 52/91/65 30/03/66 0.7500 2,000  1,996,390.09 0.30
  รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ราคาทุน 41,975,962.77 บาท)   41,975,722.52 6.42
กระทรวงการคลัง   

LB23DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 12 17/12/66 2.400 10,000  10,115,644.70 1.55

LB24DB - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 4 17/12/67 1.4500 10,000  9,965,626.30 1.52

LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งท่ี 1

 (พ.ร.ก. ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ 
พ.ศ. 2552) 12/12/68 3.8500 21,000  22,284,316.11 3.41 

LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 1 17/12/69 2.1250 18,000  18,257,468.04 2.79

LB276A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 11 17/06/70 1.0000 7,000  6,728,674.05 1.03

LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 2   
(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะ
ท่ีสอง) 17/12/71 2.8750 15,000  15,682,600.05 2.40 

LB296A - พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   
ครั้งท่ี 2 22/06/72 4.8750 5,000  5,786,606.25 0.88

LB29DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งท่ี 3 17/12/72 1.6000 18,000  17,261,973.36 2.64

LB31DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 6 17/12/74 2.0000 2,000  1,928,054.12 0.29
LB436A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 17/06/86 3.4500 20,000  20,252,638.40 3.10
 รวม กระทรวงการคลัง (ราคาทุน 129,758,645.06 บาท)   128,263,601.38 19.61
 รวมพันธบัตร (ราคาทุน 171,734,607.83 บาท)   170,239,323.90 26.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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วันครบ 
อายุ 

อัตราดอกเบี้ย/
อัตราผลตอบแทน

(ร้อยละต่อปี) 

จํานวน
หน่วย/ 
เงินต้น 

(หน่วย/บาท) 

 มูลค่ายุติธรรม 
(บาท) 

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

หุ้นกู้   
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)   
 AP235A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ครั้งท่ี 1/2562 17/05/66 3.1700 8,900  8,951,536.43 1.37
 AP238A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ครั้งท่ี 3/2562 19/08/66 2.4200 5,300  5,320,270.86 0.81
 AP241A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ครั้งท่ี 1/2563 23/01/67 2.3500 6,300  6,316,134.11 0.97
 AP257A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ครั้งท่ี 2/2564 20/07/68 1.9400 5,000  4,892,836.35 0.75
 AP261A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ครั้งท่ี 1/2564   
  ชุดท่ี 2 21/01/69 3.5100 3,200  3,257,132.19 0.50
    28,737,909.94 4.40
บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)   
 BANPU248A - ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 4 04/08/67 1.5800 8,400  8,332,570.43 1.27
 BANPU268A - ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 1 04/08/69 2.9000 3,700  3,718,103.51 0.57

   12,050,673.94 1.84
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)   

BAM244A - ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 3 09/04/67 2.1100 400  400,248.43 0.06
BAM247A - ครั้งท่ี 1/2562 ชุดท่ี 3 18/07/67 2.9000 30,200  30,416,789.49 4.65
BAM264A - ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 4 09/04/69 3.0500 6,600  6,569,521.53 1.00
   37,386,559.45 5.71

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   
BEM245A - ครั้งท่ี 1/2562 ชุดท่ี 2 09/05/67 3.1800 2,400  2,429,396.07 0.37

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)   
BGRIM247A - ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 06/07/67 1.4100 2,000  1,971,828.28 0.30

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)   
BJC233A - ครั้งท่ี 1/2562 ชุดท่ี 1 24/03/66 3.2000 1,000  1,003,673.93 0.15
BJC233B - ครั้งท่ี 1/2563 24/03/66 1.4000 600  599,744.42 0.09
BJC253A - ครั้งท่ี 1/2563 24/03/68 1.6300 1,000  978,720.00 0.15
   2,582,138.35 0.39

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)   
BTG233A - ครั้งท่ี 1/2561 28/3/66 2.5200 1,400  1,403,613.41 0.21

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 
 

วันครบ
อายุ 

อัตราดอกเบี้ย/
อัตราผลตอบแทน

(ร้อยละต่อปี)

จํานวนหน่วย/ 
เงินต้น 

(หน่วย/บาท) 
 มูลค่ายุติธรรม

(บาท) 

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)   
CPALL263B - ครั้งท่ี 1/2564 16/03/69 2.8600 6,200  6,199,147.94 0.95

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)   
CPF261A - ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 22/01/69 2.9900 4,900  4,913,815.80 0.75

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด   
DTN269A - ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 02/09/69 1.5000 4,700  4,451,954.77 0.68

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   
FPT245A - ครั้งท่ี 1/2564 06/05/67 2.1600 6,300  6,274,837.17 0.96

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)   
GPSC24NA - ครั้งท่ี 1/2562 ชุดท่ี 2 08/11/67 2.2400 4,200  4,197,607.77 0.64

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)   
IRPC245A - ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 20/05/67 1.7700 2,000  1,987,266.34 0.30

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)   
JMT249A - ครั้งท่ี 2/2565 27/09/67 3.2000 6,700  6,720,661.80 1.03
JMT25OA - ครั้งท่ี 1/2565 07/10/68 4.1000 7,100  7,180,868.01 1.10
   13,901,529.81 2.13

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด   
KCC239A - ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 05/09/66 1.0500 100  98,874.14 0.02

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)   
 LALIN232A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน   
  ครั้งท่ี 1/2563 14/02/66 2.9000 500  499,903.52 0.08

LALIN248A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน   
 ครั้งท่ี 3/2564 11/08/67 2.9000 1,700  1,688,215.33 0.26
    2,188,118.85 0.34

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)   
ORI259A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน   

  ครั้งท่ี 3/2565 01/09/68 3.9500 4,500  4,518,027.09 0.69
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)   

PSH245A - หุ้นกู้มีประกัน ครั้งท่ี 1/2564 27/05/67 1.7300 3,100  3,071,077.74 0.47
PSH24NA - หุ้นกู้มีประกัน ครั้งท่ี 2/2562 ชุดท่ี 2 14/11/67 2.5500 21,700  21,706,242.01 3.32
   24,777,319.75 3.79

บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)   
QH243A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน 03/03/67 2.5000 1,800  1,797,006.96 0.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 
 

วันครบ
อายุ 

อัตราดอกเบี้ย/
อัตราผลตอบแทน

(ร้อยละต่อปี)

จํานวนหน่วย/ 
เงินต้น 

(หน่วย/บาท) 
 มูลค่ายุติธรรม 

(บาท) 

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   
SC241A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน   

  ครั้งท่ี 1/2564 28/01/67 3.4900 1,200  1,206,942.21 0.18
SC241B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน   

  ครั้งท่ี 2/2564 28/01/67 3.4500 1,400  1,407,090.34 0.22
SC247A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน   

  ครั้งท่ี 3/2564 30/07/67 3.0000 2,500  2,494,747.28 0.38
     5,108,779.83 0.78
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)        

STA247A - ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 1 22/07/67 1.7900 2,900  2,881,180.91 0.44
STA253A - ครั้งท่ี 1/2565 31/03/68 2.0800 2,600  2,576,413.97 0.39
STA264A - ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 01/04/69 3.7000 2,300  2,359,254.42 0.36
STA273A - ครั้งท่ี 1/2565 31/03/70 2.8500 3,100  3,064,934.45 0.47
   10,881,783.75 1.66

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)   
TBEV244A - ครั้งท่ี 1/2564 20/04/67 1.2100 9,400  9,271,700.72 1.42
TBEV256A - ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 3 11/06/68 2.0700 7,000  6,917,540.84 1.06
TBEV266A - ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 4 11/06/69 2.4300 5,100  5,052,578.62 0.77
   21,241,820.18 3.25

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)   
THANI246A - ครั้งท่ี 1/2564 02/06/67 2.0000 3,600  3,584,248.06 0.55

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)   
TIDLOR238A - ครั้งท่ี 3/2564 ชุดท่ี 2 19/08/66 1.1700 5,000  4,975,683.30 0.76
TIDLOR259A - ครั้งท่ี 4/2565 13/09/68 3.1400 9,200  9,206,643.69 1.41
   14,182,326.99 2.17

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   
TRUE232A - ครั้งท่ี 1/2563 17/02/66 3.4300 7,700  7,706,580.88 1.18
 รวมหุ้นกู้ (ราคาทุน 224,893,565.41 บาท)   224,573,165.52 34.33
รวมตราสารหนี้ - ในประเทศ (ราคาทุน 436,605,928.17 
บาท)      434,794,611.77 66.47 

       รวมเงินลงทุนในประเทศ (ราคาทุน  592,299,574.99 บาท)   589,365,771.69 90.10
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
   

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน 

 
จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม 

 (หน่วย) (เงินตราต่างประเทศ)  (บาท) 
เงินลงทุนต่างประเทศ      
ตราสารทุนและกองทุน      
หุ้นสามัญ      

LITUS - LIT US EQUITY : Global X Lithium & 
Battery T 

380 22,461.80
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 775,179.18  0.12 

 รวมหุ้นสามัญ (ราคาทุน 897,391.43 บาท)     775,179.18  0.12 
หน่วยลงทุน      

Blackrock International Management       

ACWI - Ishares MSCI All Country World ETF 7,160 611,392.40
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 21,099,763.12  3.23 

ACWV - iShares MSCI Global Min Vol Factor 
ETF 

2,460 235,274.40
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 8,119,554.82  1.24 

EEM - iShares MSCI Emerging Markets ETF 2,630 101,070.90
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 3,488,057.83  0.53 

EEMVUS - EEMV US EQUITY : ISHARES MSCI 
Emerging Marke 

830 44,280.50
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 1,528,164.34  0.23 

EWY - ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 750 42,847.50
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 1,478,710.07  0.23 

INDYUS - ISHARES INDIA 50 ETF 2,050 87,699.00
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 3,026,580.19  0.46 

KSAUS - ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF 590 22,502.60
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 776,587.23  0.12 

   39,517,417.60  6.04 
IGAM      

CQQQUS - Invesco China Technology ETF 1,540 68,299.00
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 2,357,066.79  0.36 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
   ร้อยละ

ของมูลค่า
เงินลงทุน 

 
จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม 

 (หน่วย) (เงินตราต่างประเทศ)  (บาท)  
 State Street Global Advisors Funds Management Inc.      

XLUUS - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND 1,310 93,245.80
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 3,218,005.80  0.49 

SPDR S&P 500 ETF TRUST      

XLEUS - Energy Select Sector SPDR Fund 380 33,029.60
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 1,139,884.53  0.17 

XLFUS - Financial Select Sector SPDR Fund 1,810 62,064.90
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 2,141,921.76  0.33 

XLVUS - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND 400 54,536.00
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 1,882,091.90  0.29 

   5,163,898.19  0.79 
VanEck Associates Co      

MOATUS - MOAT US EQUITY : Vaneck Morningstar 
Wide MOA 

1,510 98,557.70
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 3,401,324.78  0.52 

The Vanguard Group.      

VTVUS - VTV US EQUITY/Vanguard Value ETF 970 136,459.60
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 4,709,357.26  0.72 

VUGUS - VUG US EQUITY : Vanguard Growth ETF 760 162,412.00
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 5,605,000.53  0.86 

   10,314,357.79  1.58 
 รวมหน่วยลงทุน (ราคาทุน 66,887,524.39 บาท)    63,972,070.95  9.78 
รวมตราสารทุน - ต่างประเทศ (ราคาทุน 67,784,915.82 บาท)   64,747,250.13  9.90 

       รวมเงินลงทุนต่างประเทศ (ราคาทุน 67,784,915.82 บาท)   64,747,250.13  9.90 
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 660,084,490.81 บาท)    654,113,021.82  100.00 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 
รายได้ 3.1   
 รายได้เงินปันผล  7,043,486.62  9,001,187.11
    รายได้ดอกเบี้ย  10,378,255.81  14,857,519.89
  รวมรายได้  17,421,742.43  23,858,707.00
ค่าใช้จ่าย 3.1   
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  7, 9 11,506,915.62  15,571,783.26
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  7 174,726.42  242,579.55
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7, 9 1,941,405.05  2,695,328.33
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  86,000.30  64,000.00
 ค่านายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์ 9 884,282.97  1,260,538.41
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 3.5, 8 222,360.47  106,573.14
  รวมค่าใช้จ่าย  14,815,690.83  19,940,802.69
รายได้สุทธิ   2,606,051.60  3,917,904.31
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 3.1, 3.2, 3.4, 3.6   
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (19,589,682.39)  49,412,212.19
    รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (8,459,981.40)  (19,385,627.66)
    รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตรา   
        แลกเปลี่ยนและสัญญาอนุพันธ์  4,085,928.84  842,028.84
    รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์  3,354,691.83  558,222.73
     รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน  (1,956,654.83)  (1,592,917.76)
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยังไม่เกิดข้ึน (22,565,697.95)  29,833,918.34
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (19,959,646.35)  33,751,822.65
หัก ภาษีเงินได้ 3.8 976,708.33  1,271,607.96
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ (20,936,354.68) 32,480,214.69
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTWP 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด ์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 บาท 
 2565  2564 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก   
 การดําเนินงาน  (20,936,354.68)  32,480,214.69
    การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 24,263,334.56  28,628,327.07
 การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี (147,834,876.61)  (478,138,074.03)
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (144,507,896.73)  (417,029,532.27)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี 819,139,596.66  1,236,169,128.93
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี 674,631,699.93  819,139,596.66

 
 หน่วย 

 2565  2564 
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน   
 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)    
 หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 78,637,575.0726  122,360,660.7902
    บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างปี 2,386,808.0224  2,787,168.0515
 หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี (14,560,927.2779)  (46,510,253.7691)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 66,463,455.8171  78,637,575.0726
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

 กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ (Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund : KTWP) (“กองทุน”)มีวัตถุประสงค์
ของโครงการเพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและกระจายความเสี่ยงใน
การลงทุนจากการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือ
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนอีที
เอฟ กองทุนรวมทองคําตลอดจนเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในโครงการท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารท่ีมี
คุณภาพและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะกับความเสี่ยง 

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ เป็นกองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีกําหนดอายุของ
โครงการ กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 มีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 200 ล้าน
หน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท โดยแบ่งประเภทหน่วยลงทุนเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

  1.  ประเภทสะสมมูลค่า (KTWP-A) มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล  
 2.  ประเภทจ่ายเงินปันผล (KTWP-D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (ปัจจบุันยังไม่ได้เปิดดําเนินการ) 

3.  ประเภทขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KTWP-R) มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล (ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดดําเนินการ) 
 4.  ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน (KTWP-I) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดดําเนินการ) 

 กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และ/หรือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม กองทุนอีทีเอฟ กองทุนรวมทองคํา ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้โดยกองทุนจะกําหนดกรอบการลงทุนในตรา
สารแห่งทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกินร้อยละ 64 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนอ่ืน 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมในโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าว
ต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถ
ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment) ทั้งนี ้ กองทุนจะพิจารณานําเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด รวมถึงกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/
หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื ่นได้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื ่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความ
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น่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซ่ึงตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านั้น  

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้จัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชี
ไม่ได้กําหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
  3.1.1  รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้ 
    ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
    ดอกเบี้ยรับจากการตัดจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหนี้ ใช้

วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
    เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันท่ีมีสิทธิท่ีจะได้รับ   
    กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จําหน่ายเงิน

ลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
    กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือ

ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  3.1.2 รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
 3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน 

         ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิใน
เงินลงทุน 

    หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิใน
การจองซ้ือหุ้น) ถือพ้ืนฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

     เงินลงทุนในประเทศสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคํานวณจากอัตรา
ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลําดับดังนี้ 

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซ้ือขาย 
(2)  ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จาก

บริษัทผู้เสนอซ้ือเสนอขาย 
(3)  ราคาหรืออัตราผลตอบแทนท่ีคํานวณจากแบบจําลอง 
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   สําหรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีท่ีมีอายุต่ํากว่า 90 วัน คํานวณจากอัตราผลตอบแทนเม่ืออายุคงเหลือของตรา
สารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ อัตราผลตอบแทนที่ได้มาสําหรับตราสารที่จะครบ
กําหนดอายุภายใน 90 วัน นับต้ังแต่วันท่ีลงทุน 

   หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิใน
การจองซ้ือหุ้น) ถือพ้ืนฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   เงินลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศแสดงมูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยใช้ข้อมูลรายวันที่ประกาศผ่าน Bloomberg 
มาใช้ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว 
      เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดย
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในต่างประเทศถือตามราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิท่ีประกาศโดยบริษัทจัดการของกองทุนนั้น 
 ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์นั้น  

   กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.3  เครื่องมือทางการเงิน 
 กองทุนรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลคา่ยุติธรรม โดยต้นทุนในการทํา
รายการซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันที
เม่ือเกิดข้ึน  

     การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
    สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และการ

วัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 หนี้สินทางการเงินท้ังหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 

3.4     สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน 
      กองทุนรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทําสัญญาและวัดมูลค่า

ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมใน
ภายหลังขึ้นอยู่กับว่ากองทุนได้กําหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 
รวมท้ัง ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กองทุนกําหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินส่วนหนึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้ป้องกันความเสี่ยง  

3.5  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
   ค่าใช้จ่ายรอการุตัดบัญชีเกิดจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวนลงทุนและค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประจําปี มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี     

    3.6     การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
   รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด รายการ การแปลงค่า

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ Bloomberg กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเกิด
จากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้อ่ืนหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนในงวดปัจจุบัน 
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3.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 

10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลท่ี
รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้
รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

   นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรืออยู่
ภายใต้อํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น
สาระสําคัญของกองทุน 

     3.8 ภาษีเงินได้ 
   ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที ่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื ่อวันที ่ 22 

พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สําหรับเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร 
ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจําหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดง
สิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจําหน่ายครั้งแรกในราคาตํ่ากว่าราคาไถ่ถอน 
โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ 

  3.9 บัญชีปรับสมดุล 
   ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทําให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่า

เทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกําไรสะสม 

  3.10   การแบ่งปันส่วนทุน 
กองทุนต้องบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีกองทุนปิดสมุดทะเบียนหากปันผลนั้นจะจ่ายเป็นเงินสด ในกรณีท่ีกองทุนจะ

จ่ายปันผลเป็นหน่วยลงทุน กองทุนต้องบันทึกลดกําไรสะสมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ตามจํานวนหน่วยปันผลที่ให้ 
ณ วันที่ที่กําหนดไว้ในนโยบายการจ่ายหน่วยปันผล นอกจากนี้ กองทุนต้องบันทึกเพิ่มมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน 
ส่วนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่ควรบันทึกเปรียบเสมือนว่าการออกหน่วยปันผลนั้นเป็น
การขาย 

  3.11 สินทรัพย์สุทธิต่อหนว่ยลงทุน 
   กองทุนคํานวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย

แล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี 
 3.12 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
  ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 
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4. เงินลงทุน 
  เงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2565 2564 
 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในประเทศ   
ตราสารทุนและกองทุน      
หุ้นสามัญ 109,902,961.96 118,639,128.95 135,815,139.07  146,547,341.55
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือสามัญ     0.00 68,109.02 2,717.73  444,605.14
หน่วยลงทุน 45,790,684.86 35,863,921.95 53,068,114.13  44,985,031.36

รวมตราสารทุนและกองทุน - ในประเทศ 155,693,646.82 154,571,159.92 188,885,970.93  191,976,978.05
ตราสารหนี้   
เงินฝากออมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 100,387.75 100,387.75 100,242.62  100,242.62
ต๋ัวแลกเงิน 39,877,367.18 39,881,734.60   -    - 
พันธบัตร 171,734,607.83 170,239,323.90 177,043,082.80  176,411,931.69
หุ้นกู้ 224,893,565.41 224,573,165.52 343,711,221.11  347,822,674.74

รวมตราสารหนี้ - ในประเทศ 436,605,928.17 434,794,611.77 520,854,546.53  524,334,849.05
รวมเงินลงทุน - ในประเทศ 592,299,574.99 589,365,771.69 709,740,517.46  716,311,827.10

เงินลงทุนต่างประเทศ   
ตราสารทุนและกองทุน   
หุ้นสามัญ 897,391.43 775,179.18   -    - 
หน่วยลงทุน 66,887,524.39 63,972,070.95 85,359,502.77  83,203,596.06

รวมตราสารทุนและกองทุน - ต่างประเทศ 67,784,915.82 64,747,250.13 85,359,502.77  83,203,596.06
รวมเงินลงทุน - ต่างประเทศ 67,784,915.82 64,747,250.13  85,359,502.77   83,203,596.06

รวมเงินลงทุน 660,084,490.81 654,113,021.82 795,100,020.23  799,515,423.16
5. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้ 
 บาท 
 2565  2564 
ซ้ือเงินลงทุน 684,847,878.57  819,818,328.04
ขายเงินลงทุน 803,565,581.79  1,267,156,948.19
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6. เงินฝากธนาคาร 
  กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้ 

 2565 2564 
 อัตราดอกเบี้ย

% 
จํานวนเงิน 

บาท 
อัตราดอกเบี้ย 

% 
 จํานวนเงิน 

บาท 
ประเภทออมทรัพย์      
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 0.45 12,273,088.39 0.25  16,697,447.79
ประเภทกระแสรายวัน - เงินตราต่างประเทศ    
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)    
 139,627.47  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.00 4,818,683.62   
  17,973.84   ดอลลาร์ฮ่องกง 0.00 79,548.48   
 127,649.43  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   0.00  4,255,832.00
       456.97  ปอนด์สเตอร์ลิง   0.00  20,501.49
  29,923.58   ดอลลาร์ฮ่องกง  0.00  127,933.65
  50,740.00   เยน   0.00  14,689.11
          รวม  17,171,320.49   21,116,404.04

7. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
  ค่าธรรมเนียมในการจัดการ คิดในอัตราร้อยละ 1.6050 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสม

มูลค่า จ่ายเงินปันผล และขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี สําหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน) 
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.024075 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิด ในอัตราร้อยละ 0.2675 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี)ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของกองทุน     

  ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคํานวณทุกวันโดยใช้มูลคา่สินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณ 
  อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
8. ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืน คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนโดยตรงของกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมธนาคารและ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทํารายงาน
เสนอผู้ถือหน่วย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และอื่นๆ 

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
  ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 
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ชื่อกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  ลักษณะความสัมพันธ์ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียน 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
เป็นบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการ
กองทุนถือครองหุ้นเป็นส่วนใหญ่ 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด 
   (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด) 

 
เป็นบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการ
กองทุนถือครองหุ้นเป็นส่วนใหญ่ 

 
 รายการท่ีสําคัญสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้ 

 บาท   

 2565 2564  
นโยบายการกําหนด
ราคา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 11,506,915.62 15,571,783.26  ตามที่ระบุในสัญญา 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,941,405.05 2,695,328.33  ตามที่ระบุในสัญญา 

- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์   
 ซ้ือเงินลงทุน  - 1,369,081.23  ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทุน 754,625.00 32,548,861.38  ราคาตลาด 
 รายได้เงินปันผล 510,854.62 556,553.40  ตามที่ประกาศจ่าย 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์   

 ซ้ือเงินลงทุน 1,394,394.96  -  ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทุน 211,830.00  -  ราคาตลาด 
 ซ้ือเงินตราต่างประเทศ 206,800.00 -  ตามที่ระบุในสัญญา 
 ขายเงินตราต่างประเทศ 212,640.00 -  ตามที่ระบุในสัญญา 

 
 บาท   
 2565 2564  นโยบายการกําหนด

ราคา 
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์   

 ซ้ือเงินลงทุน 24,921,873.80 2,602,242.58  ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทุน  - 20,881,686.60  ราคาตลาด 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)     
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์  

 ซ้ือเงินลงทุน 1,080,194.07 4,759,005.69  ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทุน 560,741.40 5,213,347.28  ราคาตลาด 
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 ดอกเบี้ยรับ  - 24,532.60  ราคาตลาด 
 รายได้เงินปันผล 29,600.00 29,656.00  ตามที่ประกาศจ่าย 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กสปริง จํากัด   
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์   

 ซ้ือเงินลงทุน 13,899,222.82 37,347,391.39  ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทุน 24,209,179.85 66,673,572.48  ราคาตลาด 
 ค่านายหน้า 58,477.13 154,477.15  อัตราตลาด 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

 บาท 
 2565  2564 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

 เงินลงทุน 7,950,523.40  11,555,419.96
 ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 911,903.67  1,107,867.82
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 153,775.26  187,295.62

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
 เงินลงทุน 1,424,850.00   - 
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 21,222.33   - 
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
 เงินลงทุน 1,598,900.00  1,113,900.00
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 23,580.37   - 

10.  อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม  
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีจํานวนเงิน ตามสัญญาและมูลค่า

ยุติธรรมดังต่อไปนี้ 
 บาท 
 จํานวนเงิน 2565 
 ตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 
 สินทรัพย์  หนี้สิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 49,244,656.60 38,350,915.56  8,255,640.00
 

 บาท 
 จํานวนเงิน 2564 
 ตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 
 สินทรัพย์  หนี้สิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 91,166,837.75 37,298,044.22  54,585,384.32
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กองทุนได้ทําธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนใน
ตราสารทางการเงินในต่างประเทศ  มียอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้ 

 2565  2564 
 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ : ฉบับ 6  28 
 มูลค่าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ    
     : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,355,000.00  2,142,500.00
     : ปอนด์สเตอร์ลิง     -  111,000.00
     : ดอลลาร์ฮ่องกง     -  2,279,000.00
     : เยน     -  19,000,000.00
 ระยะเวลาครบกําหนด : วัน 19 - 53  117 - 319 
 มูลค่าซ้ือขายล่วงหน้า : บาท 49,244,656.60  91,166,837.75
 มูลค่ายุติธรรมจํานวน : บาท 46,606,555.56  91,883,428.54

11.  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน 
กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564  ประกอบด้วย 

 บาท 
 2565  2564 
กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน เริ่มสะสม 

ต้ังแต่วันท่ี 16 มกราคม 2560 
   

กําไร (ขาดทุน) สะสมต้นปีท้ังสิ้น 5,949,980.25  (26,530,234.44)
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (20,936,354.68)  32,480,214.69
กําไร (ขาดทุน) สะสมสิ้นปีท้ังสิ้น (14,986,374.43)  5,949,980.25

12. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน  
12.1  การประมาณมูลค่ายุติธรรม  

   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวขอ้ง
กําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  

   ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความ 
แตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน  

 ระดับที่ 2  ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ 
ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น  
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 ระดับท่ี 3  ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)  

 บาท 
 ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3   รวม  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565      
สินทรัพย์      
ตราสารทุนและกองทุน 219,318,410.05 -        -  219,318,410.05
ตราสารหนี้  - 434,794,611.77        -  434,794,611.77
ตราสารอนุพันธ์  - 3,009,741.04        -  3,009,741.04
หนี้สิน   
ตราสารอนุพันธ์  - 371,640.00        -  371,640.00

 
 บาท 
 ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3   รวม  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564      
สินทรัพย์      
ตราสารทุนและกองทุน 275,180,574.11 -        -  275,180,574.11
ตราสารหนี้  - 524,334,849.05        -  524,334,849.05
ตราสารอนุพันธ์  - 421,524.05        -  421,524.03
หนี้สิน   
ตราสารอนุพันธ์  - 1,138,114.82        -  1,138,114.82

12.2   ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
       ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่า
ยุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับข้ึนลงตาม
อัตราตลาด 

มีอัตราดอกเบี้ย
คงท่ี 

ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ย 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุน 100,387.75 434,694,224.02 219,318,410.05  654,113,021.82
เงินฝากธนาคาร 12,273,088.39 - 4,898,232.10  17,171,320.49
ลูกหนี้จากเงินปันผลและ
ดอกเบี้ย 

- - 1,733,219.12  1,733,219.12
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 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 มีอัตราดอกเบี้ย

ปรับข้ึนลงตาม
อัตราตลาด 

มีอัตราดอกเบี้ย
คงท่ี 

ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ย 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 1,756,780.08  1,756,780.08
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์ - - 3,009,741.04  3,009,741.04
ลูกหนี้อ่ืน - - 26,554.52  26,554.52
หนี้สินทางการเงิน     
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน - - 469,020.03  469,020.03
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

- - 982,973.00  982,973.00

เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์ - - 371,640.00  371,640.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 1,155,518.70  1,155,518.70

 
 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย

ปรับข้ึนลงตาม
อัตราตลาด 

มีอัตราดอกเบี้ย
คงท่ี 

ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ย 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุน 100,242.62 524,234,606.43 275,180,574.11  799,515,423.16
เงินฝากธนาคาร 16,697,477.79 - 4,418,956.25  21,116,404.04
ลูกหนี้จากเงินปันผลและ
ดอกเบี้ย 

- - 2,651,592.25  2,651,592.25

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 4,686,769.06  4,686,749.06
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์ - - 421,524.03  421,524.03
ลูกหนี้อ่ืน - - 19,666.94  19,666.94
หนี้สินทางการเงิน     
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน - - 2,644,927.48  2,644,927.48
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

- - 3,906,915.19  3,906,915.19

เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์ - - 1,138,114.82  1,138,114.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 1,367,020.05  1,367,020.05
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12.3   ความเสี่ยงด้านเครดิต  
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาด
ว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

12.4   ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้ 

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ปอนด์สเตอร์ลิง ดอลลาร์ฮ่องกง  เยน 
 2565  2564  2565 2564 2565 2564  2565 2564 

รายการ            
เงินฝากธนาคาร 139,627.47  127,649.43  - 456.95 17,973.84 29,923.58  - 50,740.00
เงินลงทนุ (มลูค่า
ยุติธรรม) 

1,876,133.70  1,836,890.40  - 119,491.00      - 2,532,651.00  - 21,834,300.00

ลูกหนี้จากเงินปัน
ผลและดอกเบ้ีย 

166.86  8,710.00  -     -      -     -  -     - 

ลูกหนี้จากตราสาร
อนุพันธ์ 

1,115,000.00  706,500.00  - 111,000.00      - 760,000.00  - 19,000,000.00

เจ้าหนีจ้ากตรา
สารอนุพันธ์ 

240,000.00  1,436,000.00  -     -      - 1,519,000.00  -     - 

 กองทุนได้ทําสัญญาอนุพันธ์ุเพ่ือคุ้มครองความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนท่ีเป็นตัวเงินตราต่างประเทศ 
(ดูหมายเหตุ 10) 

12.5  ความเสี่ยงด้านตลาด  
   กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน 

ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าว 
อาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ
ของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงได้                              

      12.6  การบริหารความเสี่ยง  
      กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจาย 

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 
13. การบริหารจัดการกองทุน 

  วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และการดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดต้ัง
กองทุน 

14. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมแล้วเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2566 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 

1 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 
หรือท่ี website ของ บลจ. ท่ี http://www.ktam.co.th 

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

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ 
หรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการ http//:www.ktam.co.th 

                                  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 
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รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
ยืนยง  เทพจํานงค์ ชนัต  คงพัฒนสิริ 

กุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย ชินรัตน์ สังคะคุณ  
พีรพงศ์ กิจจาการ ดวงพร จงศรีสวาท 
ดร.สมชัย อมรธรรม รัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 

ณิธาวัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา  ภากร ธรรมกุล 
  ศรชัย เตรียมวรกุล 
  อรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  
  แสงจันทร์  ลี 
  วรรกมล ลีวาณิชย์  

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 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 เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารแหง่อเมรกิา คอรป์อเรช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 HSBC Holding Plc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

4 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

5 ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 Bank of China Hong Kong Holding Limited ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารโอซีบีซี จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 SMBC Nikko Capital Markets Limited ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 JPMorgan Chase Bank, N.A. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 JP Morgan Chase BKK. Branch ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 JP Morgan Chase Financial Co.LLC ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 Citigroup global limited  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 Citigroup Global Market Holding Inc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

15 
Citigroup Global Market Funding 
Luxembourg 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

16 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 บริษัท โซซิเอเต้ เจเนเรล จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 บริษัท ไดว่า แคปปิตอล มารเ์ก็ตส์ สิงคโปร์ จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 บริษัท ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
25 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
26 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
27 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
28 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
29 ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
30 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
31 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
32 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
33 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
34 ธนาคารทหารไทยธนชาต  จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
35 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
36 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
37 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

39 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

40 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

41 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

42 บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
43 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
44 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

45 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

46 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
47 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
48 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
49 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
50 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
51 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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