
                       
 
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

“เพ่ือนสนิททางการลงทุน” 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
“เพ่ือการลงทุนอย่างมีเป้าหมาย” 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 
ต่ํา 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง



                       

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
 
 บริษัทขอนําส่งรายงาน “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา 
               
                                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
                                                           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)                   
                                                            และ 
                                                                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



                       

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

 กองทุน  

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 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 

VAYU1* 1 ธันวาคม 2556 43.2257 -7.94% -8.24% -7.94% -1.97% -6.58% -0.93% N/A 2.33%
Benchmark - - -2.46% -3.87% -2.46% 0.54% 1.42% 3.13% N/A 4.40%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 15.11% 15.82% 15.11% 17.30% 25.82% 21.86% N/A 21.39% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 6.24% 6.48% 6.24% 5.86% 9.85% 8.27% N/A 7.56% 

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 9 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.95 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก Mark-to-Market 
Corporate Bond Index (BBB up) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

VAYU1* N/A -5.84% 24.07% -25.39% 42.13% 12.84% -0.79% -0.97% -11.73% 9.17%
Benchmark N/A -2.38% 12.97% -3.29% 12.95% 10.42% -2.86% 4.71% -0.13% 9.84%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A 17.17% 19.28% 22.87% 23.68% 9.82% 17.39% 12.29% 38.11% 18.24%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A 6.28% 6.45% 6.91% 7.16% 3.25% 6.03% 4.68% 14.91% 6.02%

ผลการดาํเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา 
*กองทุนจา่ยเงินปนัผล 9 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.95 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก Mark-
to-Market Corporate Bond Index (BBB up) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 



                       

 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยายในการใช้ SET 
INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทําและคํานวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 
โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดจากการใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการคํานวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 
“SET Index เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)* 
สําหรับรอบปีบญัชีต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

PTR = 17.00% 
 

*  ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมลูค่าท่ีต่ํากว่าระหว่างผลรวม
ของมูลค่าการซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 

 
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 
(fund's direct expenses) 

 จํานวนเงิน 
หน่วย : พันบาท  

 ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 62,136.94 0.0184  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 2,407.50 0.0007  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 8,025.00 0.0024  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ** 1,866.48 0.0006  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 74,435.92 0.0221  

หมายเหตุ 
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

 
  



                       

 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า 

(บาท)  
 อัตราส่วนค่า

นายหน้า  
1 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)          9,583,218.30  16.67  

2 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด          8,286,378.26  14.41  

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)          7,372,334.44  12.82  

4 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)          6,521,352.14  11.34  

5 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด          6,472,903.62  11.26  

6 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)          4,230,911.74  7.36  

7 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด          3,734,835.86  6.50  

8 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด           3,247,412.03  5.65  

9 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (มหาชน)          2,625,057.63  4.57  

10 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด          2,478,260.48  4.31  

  อ่ืน ๆ           2,947,306.17  5.13  

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด       57,499,970.67       100.00   

 
การจ่ายเงินปันผล 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

ครั้งที่จ่าย รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันท่ีจ่าย 
เงินปันผลต่อหน่วย(บาท) 

ประเภท ข 
1 1 มกราคม - 30 กันยายน 2557 17 ตุลาคม 2557 6 พฤศจิกายน 2557 0.10 

2 1 มกราคม - 30 กันยายน 2558 3 พฤศจิกายน 2558 12 พฤศจิกายน 2558 0.50 
3 1 มกราคม - 30 กันยายน 2559 25 ตุลาคม 2559 3 พฤศจิกายน 2559 0.22 
4 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560 0.22 
5 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2561 3 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 0.22 
6 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2561 6 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 0.11 
7 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562 7 สิงหาคม 2562 19 สิงหาคม 2562 0.12 
8 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562 6 กุมภาพันธ์ 2563 18 กุมภาพันธ์ 2563 0.23 
9 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 25 มกราคม 2564 3 กุมภาพันธ์ 2564 0.23 

รวมจํานวนเงินปันผลท่ีจ่ายไปทั้งสิ้น 1.95 



                       

 

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
รายละเอียดการลงทุน VAYU1 มูลค่าตามราคาตลาด  %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   312,070,821,316.54 99.68 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  5,612,662,490.00 1.79 
             หมวดทรัพยากร  139,049,480,423.80 44.41 
             หมวดเทคโนโลยี  7,989,883,788.00 2.55 
             หมวดธุรกิจการเงิน  112,475,365,793.95 35.93 
             หมวดบริการ  17,340,156,518.80 5.54 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  3,944,692,985.00 1.26 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  8,695,080,323.00 2.78 
 หุ้นบุริมสิทธิ  
             หมวดธุรกิจการเงิน  146,790,947.02 0.05 
 หุ้นกู้  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  347,090,448.63 0.11 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AA  1,172,431,037.02 0.37 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  A  197,869,267.00 0.06  
 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น              53,867,676.78 0.02  
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน             735,039,460.00 0.23 
 เงินฝากธนาคาร  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  2,240,092,908.11 0.72 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AA  10,190,898.60 0.00 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  BBB  5,484,096.43 0.00 
 ต๋ัวแลกเงิน  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  A  1,292,439,760.85 0.41 
 ต๋ัวเงินคลัง  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  2,990,584,062.30 0.96 
 พันธบัตรรัฐบาล  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  143,500,697.20 0.05 



                       

 

 รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ) 
 กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
 มูลค่า ณ วันท่ี 30 June 2565 
รายละเอียดการลงทุน VAYU1  มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
             อายุคงเหลือ 1-3 ปี  511,342,298.32 0.16 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  7,072,202,479.43 2.26 
             อายุคงเหลือ 1-3 ปี  44,572,956.30 0.01 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   1,275,838,539.20 0.41  
 หน่วยลงทุนตราสารทุน              1,275,838,539.20 0.41 
 สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)   -13,266,804.66 0.00 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 1 คู่สัญญา 
    - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -13,266,804.66 0.00  
 อื่นๆ   -266,439,233.92 -0.09  
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด              1,486,288.38 0.00  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              95,933,953.58 0.03  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -363,859,475.88 -0.12 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 313,066,953,817.16 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

กลุ่มของตราสาร        มูลค่าตามราคาตลาด     %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 10,762,202,493.55 3.44 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  2,953,336,636.76 0.94 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  2,312,261,779.88 0.74 
   เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
 
 
 
 
 



                       

 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
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 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ       2,477,608,150.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น        413,152,100.00 
หุ้นสามัญ บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย        36,051,166.20 
หุ้นสามัญ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา       141,376,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์      523,521,300.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      1,633,628,940.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์        134,784,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์        634,991,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี       405,113,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น        136,204,416.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้า        929,890,250.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง        881,960,498.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย       3,618,188,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. นํ้ามันและการค้าปลกี      930,482,607.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท       118,108,894,000.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     2,049,410,300.00  
หุ้นสามัญ บมจ. แพลน บี มีเดีย        263,795,774.20 
หุ้นสามัญ บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)        3,060,954,640.00 
หุ้นสามัญ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์     255,659,940.00  
หุ้นสามัญ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      778,801,625.00 
หุ้นสามัญ บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น     1,512,213,500.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์       1,296,571,168.60 
หุ้นสามัญ บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส      138,016,175.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โอสถสภา       1,008,936,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ศุภาลัย        142,970,760.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส     5,059,625,750.00  
หุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง      329,484,210.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง       1,659,347,769.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)        165,692,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์        709,235,300.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน        129,557,961.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สยามแม็คโคร        30,399,040.00 
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หุ้นสามัญ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์        656,311,108.80 
หุ้นสามัญ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์       279,205,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป        243,166,984.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต        146,252,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เงินติดล้อ       161,167,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์        498,719,375.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป        543,256,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คอมเซเว่น        332,058,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ควอลิต้ีเฮ้าส์        153,899,550.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์      3,127,131,975.00  
หุ้นสามัญ บมจ. บีบีจีไอ      106,504,929.30 
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพประกันภัย        854,991,214.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร        1,727,715,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ        2,887,430,000.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)    81,671,012,800.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)      12,501,366,639.45  
หุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)      296,558,400.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)      2,666,965,350.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)     9,523,003,382.50  
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพโสภณ        124,413,416.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์        84,801,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู        239,400,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น        8,536,643,750.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล       758,296,220.00  
หุ้นสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย        684,324,900.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป        699,124,950.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น      726,560,400.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เจ มาร์ท       99,450,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนท์เชียลกรุ๊ป      418,020,900.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส     302,171,193.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย        7,229,141,900.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น        758,276,788.00 



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
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หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  135,076,050.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  2,224,804,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น  145,438,640.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ช.การช่าง  146,393,440.00 
หุ้นสามัญ บมจ.อินโดรามา  เวนเจอร์ส    2,149,140,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทุนธนชาต  148,414,125.00 
หุ้นสามัญ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล    382,894,650.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ราช กรุ๊ป  518,167,012.50  
หุ้นสามัญ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์  623,130,440.00 
หุ้นบุริมสิทธิ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  146,790,947.02  
 หุ้นกู้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  29/1/2567  AA  193,959,486.00 
 หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์  25/4/2567  A+  96,287,628.00 
 หุ้นกู้ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์    31/12/3542  AA-  219,389,101.10 
 หุ้นกู้ บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส  31/12/3542  AA+  116,092,624.20  
 หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู  12/11/2565  A+  101,581,639.00 
 หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  22/3/2566  AA  50,902,432.50 
 หุ้นกู้ บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา  11/3/2566  AAA  70,027,773.20  
 หุ้นกู้ บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา  26/9/2565  AAA  142,895,009.38  
 หุ้นกู้ บจก. โตโยต้า ลิสซ่ิง  29/11/2566  AAA  79,480,324.00 
 หุ้นกู้ บจก. โตโยต้า ลิสซ่ิง  29/5/2566  AAA  54,687,342.05 
 หุ้นกู้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 31/12/3542  AA  400,023,508.00  
 หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  11/6/2567  AA  193,957,626.56 
หน่วยลงทุนตราสารทุน Blackrock International Management    880,066,613.02  
หน่วยลงทุนตราสารทุน GLOBAL X    135,693,753.50 
หน่วยลงทุนตราสารทุน INVESCO POWERSHARES   260,078,172.68  

53,867,676.78 ใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้น ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  
หน่วยลงทุนในกองทนุรวมโครงสรา้งพื้นฐาน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทนุ กรงุไทย   735,039,460.00  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  AA+  10,141,513.95  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  AA+  49,384.65  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)   AAA  1,228,282,427.27  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารออมสิน  AAA  911,739,536.25 
เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์  AAA  5,484,096.43 
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เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์    AAA  100,001,780.82  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)    AAA  69,163.77  
ต๋ัวแลกเงิน บจก.นํ้าตาลมิตรผล    13/9/2565  A  149,785,385.35 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. บ้านปู    6/2/2566  A+  108,999,992.03 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. บ้านปู    12/10/2565  A+  84,688,082.98 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. เงินติดล้อ    31/12/3542  A  199,881,269.29 
ต๋ัวแลกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)  31/12/3542  A-  299,438,966.96  
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. ทุนธนชาต    31/12/3542  A  449,646,064.24 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   26/10/2565    250,482,472.19 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   6/7/2565    829,943,892.65 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   21/12/2565    106,627,670.05 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   19/4/2566    229,240,638.62 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   7/12/2565    121,621,887.23 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   23/11/2565    164,548,537.01 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   9/11/2565    17,956,974.24 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   28/9/2565    15,088,962.32 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   14/9/2565    73,904,329.33 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   31/8/2565    151,865,936.13 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   17/8/2565    27,980,941.55 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   20/7/2565    497,924,897.34 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   3/8/2565    119,959,578.55 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   12/10/2565    383,437,345.09 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2567    90,176,115.12 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   16/6/2566    143,500,697.20 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/9/2567    421,166,183.20 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  16/9/2565    101,594,438.53 
พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  6/10/2565    679,332,021.20 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  3/11/2565    374,157,216.00 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  23/11/2565    97,090,364.23 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  5/1/2566    378,576,552.16 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  15/9/2565    146,917,404.24 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  2/3/2566    569,989,829.06 



                       

 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
     น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  4/8/2565    499,772,507.72 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  23/3/2566    50,094,967.50 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย   2/2/2566    29,855,869.22 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  8/9/2565    149,920,078.22 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  1/9/2565    129,897,643.35 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  25/8/2565    149,914,158.74 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  11/8/2565    459,781,935.38 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  1/8/2565    1,244,552,763.24 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  21/7/2565    347,951,382.14 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  14/7/2565    374,933,562.85 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  7/7/2565    1,187,903,308.65 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  22/11/2566    44,572,956.30 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  18/8/2565    99,966,477.00 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาว มีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด

และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มี

ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชําระ
หนี้ท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ํากว่าระดับปานกลาง 
และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้
ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั ้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนด
อย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถใน
การชําระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
อับดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพ่ือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิต
ภายในระดับเดียวกัน 
คําอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ํากว่า 1 ป ี
T1 ผู้ ้ออกตราสารหน้ี มีสถานะทั ้งทางด้านการตลาดและการเง ินที ่แข ็งแกร ่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได ้รับ

ความคุ ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี ้ที ่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื ่น ผู้ออกตราสารที ่ได้รับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” จะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2 ผู้ออกตราสารหน้ี มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะ
สั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหน้ี มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4 ผู้้ออกตราสารหน้ี มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการชําระหนี้
ของผู้ออกตราสาร โดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงการชําระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
  



                       

 

นอกจากนี ้ Tris Rating ยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื ่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการ
ชําระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชําระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ 
แนวโน้มอันดับเครดิต แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
สถาบันการจดัอันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA 
(tha) 

แสดงถึงอันดับความน่าเชื ่อถือขั ้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื ่อถือภายในประเทศไทย ซึ ่งกําหนดโดย Fitch 
โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้อันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกัน
โดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ  
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือข้ันสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความ
เป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระ
หนี้ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืน
ตามกําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ําอย่างมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย   การ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจํากัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชาํระ
หนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ํามาก เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น 
 ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้  

ในปัจจุบัน 
  



                       

 

คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ออกตราสารอ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง 
“น้อยที ่ส ุด” เม ื ่อเปรียบเทียบกับผู ้ออกตราสารอื ่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับ
ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” 
แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน ตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที ่ไม่แน่นอนเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะ
ท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
สําหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสําหรบัอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC(tha)”  
สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื ่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch): สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับลงหรือ
คงท่ีโดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
 
  



                       

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
 

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ปิดท่ี 1,568.33 จุด ปรับตัวลดลง 89.29 จุด หรือลดลง 5.39% เม่ือเทียบ
กับวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ระดับ 1,718.55 จุด และมีจุดตํ่าสุดของปีในเดือน
มิถุนายน 2565 ที่ระดับ 1,544.26 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 80,341.82 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 88,974.59 ล้านบาท 
นักลงทุนทั่วไปขายสุทธิ 25,098.33 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื ้อสุทธิ 112,629.45 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื ้อสุทธิ 
1,443.55 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มการท่องเที่ยวฯเพิ่มขึ้น 25.46% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
การปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอเิล็กทรอนิกส์ลดลง 23.75% สําหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ 
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 7.30% กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มลดลง 0.60% กลุ่มพลังงานฯลดลง 2.99% กลุ่มพาณิชย์ลดลง 
6.74% และกลุ่มเทคโนโลยีฯลดลง 9.98%        
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ได้แก่ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วในหลายประเทศ ประสิทธิภาพของวัคซีนและการ
กระจายวัคซีนให้ประชากรได้ทั่วถึงมากขึ้นในแต่ละประเทศ ทําให้มีการผ่อนคลายมาตร Lockdown กลับมาเปิดเมือง เปิด
ประเทศ ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และหนุนให้เศรษฐกิจท่ัวโลกทยอยฟื้นตัว 

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ได้แก่ การลดการอัดฉีดเม็ดเงิน การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(เฟด) และประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายที่เข้มงวดของจีน ปัญหาความรุนแรง และความตึงเครียด
ระหว่างประเทศ 

3. ราคาพลังงานและราคาอาหารท่ีปรับตัวสูงข้ึนจากอุปทานท่ีขาดแคลนท่ัวโลก ทําให้เกิดความกังวลต่อการเร่งตัวของอัตราเงิน
เฟ้อและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ัวโลก 
 

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2565 
1. เศรษฐกิจไทยยังคงทรงตัวได้ จากการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวหลังความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโอมิค

รอนคลี่คลาย และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ และมาตรการหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ในขณะท่ีปัจจัยสงครามในยูเครน มาตรการ Zero Covid และการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมถึงภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไทยเร่งตัวสูง ลดทอนกําลังซื้อครัวเรือน 
และเพ่ิมต้นทุนทางธุรกิจแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ 

2. เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณชะลอตัว เห็นได้จากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ถูกกดดันจากความกังวลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในหลายประเทศ ในขณะท่ี
จีนเริ ่มผ่อนปรนมาตรการ Lockdown พร้อมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนกิจกรรมเศรษฐกิจให้กลับมาดําเนินการ
ตามปกติ 

3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคม ซึ่งตลาดคาดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 5-6 ครั้งในปีนี้ 
และคาดการปรับลดขนาดงบดุลจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคม โดยต้องคอยติดตามตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และ



                       

 

การส่งสัญญาณจากเฟด ซึ่งนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นนี้ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และเป็นผลลบต่อ
ภาวะการเก็งกําไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงท่ัวโลก 

4. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่
ภาวะปกติหลังสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย และรัฐบาลยกเลิกมาตรการควบคุมเกือบทั้งหมด ธุรกิจได้
เตรียมรับมือกับสถานการณ์ราคาวัตุดิบพุ่งสูงขึ้นและภาวะชะงักงันในห่วงโซ่อุปทานไปได้ระดับหนึ่งแล้ว อีกทั้งนักวิเคราะห์
ในตลาดได้ปรับประมาณการรับรู้ผลกระทบเชิงลบไปแล้วค่อนข้างมาก 

5. จํานวนผู้ติดเชื้อการแพร่ระบาดของโอมิครอน สายพันธ์ุย่อย BA.4 และ BA.5 มีแนวโน้มสูงข้ึน กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ัวโลก โดยเฉพาะในจีน ซ่ึงอาจกลับมาใช้มาตรการ Lockdown อีกครั้ง กดดันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 กองทุนรวมวายุภักษ์ 1 มีการลงทุนในตราสาร
ทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพิ่มขึ้นจาก 92.29% เป็น 92.85% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการ
ลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 14.36%, กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 
12.98%, กลุ่มเทคโนโลยีฯ 12.95%, กลุ่มธนาคาร 12.60% และกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 8.49% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 

 

























  
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1.  ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ข้อมูลท่ัวไปของกองทุนฯ 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (กองทุนฯ) ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ให้เป็นกองทุนรวมเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2546 ต่อมาเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2556 กองทุนฯมีการแปรสภาพจากกองทุนปิดเป็น
กองทุนเปิด โดยเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนและมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 
500,000 ล้านบาท และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จํากัด (มหาชน) (บริษัทจัดการฯ) เป็นผู้จัดการกองทุนและมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 
กองทุนฯได้จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
1) บริหารจัดการหลักทรัพย์ที่รัฐถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในระยะยาวและ

ม่ันคง 
2) ลงทุนในกิจการที่มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในเชิงเศรษฐกิจ และต้องการการส่งเสริมจากภาครัฐ เพ่ือ

ลดภาระของรัฐในการจัดสรรเงินงบประมาณ 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ และเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนให้แก่

ประชาชน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังต่อไปนี้ 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. 
 หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นนักลงทุนทั่วไป โดยในช่วงแรกภายหลังการแปรสภาพ กองทุนรวมจะยังไม่มีหน่วยลงทุน

ประเภท ก. แต่เมื่อพิจารณาถึงความจําเป็นจากแผนการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงความเหมาะสมของสภาวะตลาด
เงินและตลาดทุนบริษัทจัดการฯคาดว่าจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับ
แต่วันท่ีกองทุนรวมมีการขยายอายุกองทุนและกองทุนรวมมีสถานะเป็นกองทุนเปิด จนถึงวันท่ีดําเนินการเสนอขายหน่วย
ลงทุนประเภท ก. ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯจะพิจารณาถึงความจําเป็นจากแผนการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนเป็นหลัก 

ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. 
 หมายถึง กระทรวงการคลัง และอาจประกอบด้วยนักลงทุนภาครัฐ โดยไม่จํากัดสัดส่วนการลงทุนของกระทรวงการคลัง 
ในปี 2560 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 
56/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้า
ทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 57/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 58/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 59/2560 ลงวันท่ี 
15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
1. เปลี่ยนลักษณะโครงการเป็นกองทุนรวมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ 
2. ปรับอัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
3. ปรับอัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
4. กําหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนรวมในกรณีท่ีมีผู้ถือหน่วยลงทุนต่ํากว่า 10 ราย 



  
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

และมีการปรับปรุงโครงการให้เป็นไปตามประกาศอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 

1.2      เงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทุนฯมีเงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม 1,276 ล้านบาท (31 ธันวาคม 

2564: ไม่มี) ผู้จัดการกองทุนฯได้พิจารณาและเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวเหมาะสมแล้ว 
2. เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่กําหนดโดย
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
กองทุนฯเลือกนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง รายงานทาง
การเงินระหว่างกาล อย่างไรก็ตามกองทุนฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปีที่นําเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้น ข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นําเสนอ
ซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี
ล่าสุด 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย ข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้ 

3. นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทําขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสําหรับปี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

4. กําไรสะสม 
 (หน่วย: พันบาท) 

  30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
กําไรจากการลงทุนสุทธิสะสม 175,914,000 163,686,343 
กําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 143,307,369 146,629,889 
กําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 79,164,108 46,451,438 
ภาระผูกพันตามสัญญาให้สิทธิซ้ือกองทรัพย์สินเร่ิมแรกสะสม (160,677,167) (160,677,167) 
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม (76,755,132) (62,052,637) 
กําไรสะสมต้นงวด/ปี 160,953,178 134,037,865 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด/ป ี

(25,343,210) 
 

41,617,808 
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด/ปี (1,665,800) (14,702,495) 
กําไรสะสมปลายงวด/ปี 133,944,168 160,953,178 

 
 
 
 



  
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

 
5. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

  (หน่วย: พันบาท) 
 สําหรับงวดหกเดือน 
 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
  2565 2564 
โอนกลับรายการกําไรท่ียังไม่เกิดข้ึน ณ วันต้นงวด (79,164,108) (46,451,437) 
กําไรที่ยังไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนท่ีคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 38,303,964 51,197,133 
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (40,860,144) 4,745,696 
รายการกําไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นงวดบางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ได้ขายไปแล้วในงวดปัจจุบัน ซึ่งผลจาก
การขายนั้นได้ปรากฏอยู่ในรายการกําไร/ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุนนี้แล้ว 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 กองทุนฯมีเงินลงทุนในตราสารทุน-หุ้นจดทะเบียนของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 
165,163,864 หุ้น ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ NC 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้จัดการกองทุนฯได้พิจารณาวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม 0 บาท และบันทึก
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจํานวน 3,553 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
แล้ว 

6. เงินฝากธนาคาร 
 กองทุนฯได้ฝากเงินเพ่ือใช้ในการดําเนินงานเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

ธนาคาร เงินต้น อัตราดอกเบี้ย  
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
 (พันบาท) (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 17,669 33,747 0.05 0.05 

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้
ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด           

วันท่ี 30 มิถุนายน 
 

นโยบาย 
 2565 2564 การกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย  
   จํากัด (มหาชน) 

   

   ค่าธรรมเนียมการจัดการ 31,058 28,337 ตามสัญญา 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี  
   จํากัด (มหาชน) 

   

   ค่าธรรมเนียมการจัดการ 31,079 28,384 ตามสัญญา 



  
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการ ท่ีเกี่ยวข้องกันดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
   ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 72,167 46,746 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)   
   ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 25,886 23,613 

8. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
กองทุนฯได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยไม่รวม เงินฝากธนาคารและเงินลงทุน
ในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจํานวนเงิน 351,368 ล้านบาท (2564: 87,558 ล้านบาท) โดยคิดเป็นร้อยละ 159.92 (2564: ร้อยละ 
41.21) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด 

9.      อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีจํานวนเงินตามสัญญาและมูลค่า
ยุติธรรมดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: พันบาท)
  2565 
  มูลค่ายุติธรรม 
 จํานวนเงินตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า 
1,192,166 - 18,623 

10.  การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กองทุนฯได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้ 

วันท่ีประกาศจ่าย 
สําหรับผลการ
ดําเนินงาน อัตราหน่วยละ รวมเงินปันผล 

  ผู้ถือหน่วย
ประเภท ก. 

ผู้ถือหน่วย
ประเภท ข. 

ผู้ถือหน่วย
ประเภท ก. 

ผู้ถือหน่วย
ประเภท ข. 

        
รวม 

  (บาท) (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
26 มกราคม 2565 1 สิงหาคม 2564 -      
 31 ธันวาคม 2564 - 0.2300 - 1,666 1,666 
รวมเงินปันผลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 - 1,666 1,666 
3 กุมภาพันธ์ 2564 1 กรกฎาคม 2563 -      
 31 ธันวาคม 2563 - 0.2300 - 1,666 1,666 
รวมเงินปันผลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 - 1,666 1,666 

 
 
 



  
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

11. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 กองทุนฯดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนและดําเนินธุรกิจในส่วนงานหลัก

ทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์ท้ังหมดท่ีแสดงในข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ 

12. ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนฯมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้  
(หน่วย: ล้านบาท)

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารทุน 297,319 - - 297,319 
ตราสารหนี้ 2,411 13,769 - 16,180 
หนี้สินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เจ้าหนี้จากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ - 19 - 19 

(หน่วย: ล้านบาท)
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารทุน 326,379 - - 326,379 
ตราสารหนี้ 2,292 11,197 - 13,489 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
13. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 

 



                       

 

รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
1 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 27 นายไพรัช มิคะเสน 
2 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    28 นายกานต์ ลชิตากุล 
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 29 นางสาวอสมา เลิศลดาศักด์ิ 
4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 30 นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวัฒน ์
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 31 นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิน 
6 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 32 นายศรชัย เตรียมวรกุล 
7 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ 33 นายอมรศักด์ิ วงษ์เซ็ง 
8 กระทรวงการคลัง 34 นายกิตติศักด์ิ บุญราศรี 
9 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 35 นายณัฏฐะ มหัทธนา 
10 นายสุรพล โอภาสเสถียร 36 นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล 
11 นายจารุวัฒน์  ไวศยะ 37 นายสมภพ ประกายรุ้งทอง 
12 นายลือชัย ชัยปริญญา 38 นายเทิดศักด์ิ แสงวิมล 
13 นายอนามัย ดําเนตร 39 นายสมเกียรติ เรืองอุดม 
14 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท 40 นายยืนยง เทพจํานงค ์
15 นางลัดดาวัลย์ เมฆสุภะ 41 นายศราวุฒิ อิรนพไพบูลย์ 
16 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 42 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 
17 นายวิโรจน์  ต้ังเจริญ 43 นายพีรพงศ์ กิจจาการ 
18 นางสาวดารบุษป ์ ปภาพจน์ 44 นางสุณี แนวพานิช 
19 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    45 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 
20 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ์  46 นางสุภากร สุจิรตันวิมล 
21 นางสาวพิไลวรรณ อ่องธรรมกุล 47 นางสาวศิวพร วุดานุพันธ์ 
22 นางรุ้งตวัน อิศรพันธ์ุ 48 นายมนตรี ทวีวิทยากุล 
23 นางแสงจันทร์ ลี 49 นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย 
24 นายเสรี ระบิลทศพร 50 นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริกิตต์ิชัย 
25 นายชัชพล สีวลีพันธ์ 51 นายเอกกมล ณ ระนอง 
26 นายสมชัย อมรธรรม 52 นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์ 

 
 



                       

 

รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
53 นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล 72 นายกิตติเชษฐ์ สุรเชษฐพาณิช 
54 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์ 73 นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ 
55 นางสาวอธิจิต มนูชัย 74 นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา 
56 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 75 นางสาวอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล 
57 นางสาวอษรา เฉลิมมุข 76 นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล 
58 นางสุมาลี มีแถม 77 นางสาวมณีพร ดวงมณี 
59 นางสาวรณิดา สถานุพงษ์ 78 นางสาวนงค์นุช ทองสิน 
60 นางจิราภา กําพุสิริ 79 นางสาวภัทรมน วรสหวัฒน์ 
61 นายภากร ธรรมกุล 80 นางวรปรียา จํานงค์หาญ 
62 นางจุฑามาส นุชประยูร 81 นายอนุชิต เกษตระกูล 
63 นางณัฐชนัญ วังธนากร 82 นางสาวรุ่งทิพย์ ต้ังจิตคงพิทยา 
64 นายวิชชุพงศ์ เจริญเอ่ียม 83 นางสาวรัตวันท์ เชื้อเชิดสุพงษ์ 
65 นางสาวอนุตตมา บํารุงศิริ 84 นายโชคชัย ติรัสกร 
66 นายคนธพงษ์ คุณสัตยานนท์ 85 นายณัฐภูมิ พงษ์อนันท์โชค 
67 นางสาววารุณี ทองผิว 86 นางจิราภา  กําพุสิริ 
68 นายชนะวิชช์ เลิศลํ้าอําไพ 87 นางกอบกาญจน ์ เอ่ียมจิตกุศล 
69 นายเดชานันต์ ธนภพ 88 นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 
70 นางบัวทิพย์ จันทรกานต์ 89 นางสาวรติรัตน์ ธัญญวานิช 
71 นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์ 90 นางสาววรรกมล ลีวาณิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 

รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

1 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) 

2 ธนาคาร ออมสิน 

3 บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 4 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) 

5 
บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 
(มหาชน) 

6 บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด 

7 บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด 8 กระทรวงการคลัง 
9 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 10 บริษัท ขนส่ง จํากัด 
11 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 12 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
13 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 14 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 
15 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จํากัด 16 บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 
17 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 18 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

19 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 20 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 

21 บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) 22 บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จํากัด 

23 บริษัท เอ็มเอฟโฮลด้ิงส์ จํากัด 24 
บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด 
โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

25 
บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จํากัด โดย MFH ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 

26 
บริษัท ท่ีปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 

27 บริษัทเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จํากัด 28 บริษัท ไทยเรทต้ิงแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จํากัด 
29 ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี 30 ดร.โชคชัย  อักษรนันท์ 
31 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 32 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช 
33 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 34 นางสาวจุฬารัตน์  สุธีธร 
35 นายเทอดธรรม  สุวิชาวรพันธ์ุ 36 ดร.วิกรม  คุ้มโพโรจน์ 
37 นางพัชลีพร  วรวิบูลย์สวัสด์ิ 38 นายจุมพล  ริมสาคร 
39 นายสิทธิรัตน์  ดรงคมาศ 40 พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 
41 นายธนวรรธน์  พลวิชัย 42 นายธนโชติ  รุ่งสิทธิวัฒน์ 
43 นางพัณณรัชต์ บรรพโต 44 นายชาคริต  พืชพันธ์ 
45 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 46 นายกิตติคม  สุทธิวงศ์ 

 



                       

 

รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
47 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน์ 48 นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร 
49 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 50 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 
51 นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ 52 นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 
53 นายวิญญู  ศรีวิริยานนท์ 54 นางสาวนริศรา  อมาตยกุล 
55 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี 56 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 
57 นางสาวรักษยา  อังสนันท์ 58 นางสาวอําไพพรรณ  จันทร์เปล่ง 
59 นายสุริยะ  ปัตตพงศ์ 60 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 
61 นางสาวภิญญดา  พัชรเกศกุล 62 นายประสงค์  เทศมาสา 
63 นางสาวศุภกัญญา  ลักษณเกียรติ 64 นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน 
65 นายทศพร  พรวัฒนศิริกุล 66 นายบิน  วีริงกา 
67 นายมงคล  ลีลาธรรม 68 พลตํารวจเอกพัชรวาท  วงษ์สุวรรณ 
69 นางฉัตรแพร ศิริสกาวกุล 70 นางสาวชนากานต์  หังสสูต 
71 นางสาวทัณฑิกา นิมิตพงษ์ 72 นางสาวอําพร  จันทรานุกูล 
73 นางอนุททยา สิทธิศุข 74 นายเทดด้ี อีริคสัน 
75 นายโกเมน  นิยมวานิช 76 นายกิตติพงษ์  กังวานเกียรติชัย 
77 นายณัฐพงษ์  ขจรกิจอภิรักษ์ 78 นายวิภพ  เฉลียวจิตติกุล 
79 หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 80 บริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จํากัด 
81 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน 82 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 7/364/64 

83 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 84 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราช
อินดัสเตรียล 

85 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศ
ไทย 

86 
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส 
ไพรม์ โกรท 

87 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ินฐานบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต จัสมิน 

88 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

89 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 90 หุ้นบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด 

91 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 
12/364/63 

  

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ี บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยตรง 
หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.mfcfund.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 



                       

 

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
นางแสงจันทร์  ลี นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  

นายศรชัย เตรียมวรกุล นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 
นายพีรพงศ์  กิจจาการ นางสาวรติรัตน์ ธัญญวานิช 

  นายยืนยง  เทพจํานงค ์
  นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 
  นางจิราภา  กําพุสิริ 
  นางกอบกาญจน ์ เอ่ียมจิตกุศล 
  นางสาววรรกมล ลีวาณิชย์ 

 
รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
ดร.โกเมน นิยมวานิช นางอนุททยา สิทธิศุข 
นายพิพัฒน์ นรานันทน์ นายวิภพ เฉลียวจิตติกุล 

นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย นางสาวอําพร จันทรานุกุล 
  นางสาวทัณฑิกา นิมิตพงษ์ 
  นายณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์ 
  นายนรินทร์ จันทร์เนตร 
  นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ 
  นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ 
  นางฉัตรแพร ศิริสกาวกุล 
  นางสาวชนากานต์ หังสสูต 
  นางพัณณรัชต์ บรรพโต 
  นายเขมรัฐ ทรงอยู่ 

 
 
 
 
 



                       

 

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

 
 
 

 
 
 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.mfcfund.com หรือ www.ktam.co.th  

 
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 

สัดส่วนการถือครองร้อยละ 99.78%  
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

3 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

10 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

11 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

21 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

22 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
27 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
28 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

 



                       

 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft Commission) 
ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ี

ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทําการลงทุน 
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit  เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนท่ี
เหมาะสม ท้ังวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกตราสารที่กองทุนจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถึง เพ่ือกําหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร 
การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดับความ
ปลอดภัยของเงินลงทุน  จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ ดังนี้ 

1 ASP Asia Plus Securities บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)  

2 BofA Bank of America N.A. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา 

3 BLS Bualuang Securities Public Company Limited  บล.บัวหลวง จก.(มหาชน) 

4 BNP BNP PARIBAS บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด 

5 Blackrock BlackRock, Inc. (Asset management) BlackRock, Inc. (Asset management) 

6 CIMB CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 

7 CITI CITI BANK N.A. ซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ 

8 CLSA  CLSA Securities (Thailand) Limited. บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก. 

9 CNS 
Capital Nomura Securities Public Company 
Limited.  

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด(มหาชน) 

10 CS  CREDIT SUISSE Securities (Thailand) บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก. 

11 CSFB Credit Suisse First Boston 
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน 
(ประเทศไทย) จํากัด  

12 CST CITICORP Securities (Thailand) Limited.  บล.ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จก. 

13 DB Deutsche Bank ธนาคารดอยซ์แบงก์ 

14 DBSV DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) 
จํากัด 

15 FSS FINANSIA SYRUS Securities Limited บล.ฟินันเซีย ไซรัส จก.(มหาชน) 

16 HSBC 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited  

ธนาคารเอชเอสบีซี 

17 KBANK Kasikorn Bank ธนาคารกสิกรไทย 

18 KSEC Kasikorn Securities Public Company Limited บล.กสิกรไทย จก.(มหาชน) 

19 KGI KGI Securities (Thailand) PCL.     บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จก.(มหาชน) 

20 MST Maybank Securities (Thailand) Plc. บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 



                       

 

 

21 NOMURA 
Nomura Securities Public Company 
Limited 

บล.โนมูระ จํากัด (มหาชน) 

22 KTZMICO KTSeamico Securities PLC บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซิมิโก้ จํากัด  (มหาชน)  

23 JP Morgan J.P. Morgan Chase Bank, N.A. เจพี มอร์แกน เชส แบงค์ เอ็นเอ 

24 LGT LGT Bank ธนาคาร แอลจีที 

25 OCBC OCBC Securities OCBC Securities 

26 KKPS 
KIATNAKIN PHATRA Securities Public 
Company Limited 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 

27 PST  Phillip Securities (Thailand) PCL.    บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก.(มหาชน) 

28 SCBS SCB Securities Co. Ltd. บล.ไทยพาณิชย์ จก. 

29 SICSEC SICCO Securities Public Company Limited บล.ซิกโก้ จก.(มหาชน) 

30 SCBT Standard Chartered Bank ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  

31 TISCOB TISCO Bank Public Company Limited ธ. ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)  

32 TSC TISCO Securities Company Limited บล.ทิสโก้ จํากัด 

33 TRINTY Trinity Securities Co., Ltd. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนีต้ี  

34 TNS 
Thanachat Securities Public Company 
Limited 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)  

35 UBS UBS Securities  (Thailand)  Limited บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก. 

36 UOB 
United Overseas Bank (Thai) Public 
Company Limited 

ธนาคารยูโอบี 

37 
UOB Kay 
Hian 

UOB Kay Hian Securities (Thailand)  
บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

38 SOCGEN Societe Generale Group Societe Generale Group 

39 Invesco Invesco Ltd. Invesco Ltd. 

40 Citywire Citywire Citywire 

41 Amundi Amundi Asset Management Amundi Asset Management 

42 DB TISCO Deutsche TISCO บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด

43 RHB RHB Sesurities RHB Sesurities 

44 KSS Krungsri Securities Public Company Limited บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 

45 KTBST KTB Securities Thailand บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด  

46 WMC Wellington Asset Management Company Wellington Asset Management Company 
 
 



                       

 

47 Fund Selector Fund Selector Fund Selector 

48 PIMCO 
Pacific Investment Management 
Company 

Pacific Investment Management Company 

49 Statestreet State Street Corporation State Street Corporation 

50 AECS 
AEC Securities Public Company 
Limited 

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) 

51 HSBC HSBC Bank (Thailand) ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย 
52 MSCI MSCI (Thailand) MSCI (Thailand) 

53 Yuanta 
Yuanta Securities (Thailand) Company 
Limited 

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด  

54 Vanguard 
Vanguard Investments Singapore Pte 
Ltd 

Vanguard Investments Singapore Pte Ltd 

55 Commerzbank Commerzbank (Thailand) Commerzbank (Thailand) 
56 GAM GAM Asset Management GAM Asset Management 
57 DWS DWS Group DWS Group 

58 BaillieGifford  
Baillie Gifford Investment Management 
(Europe) Limited 

Baillie Gifford Investment Management 
(Europe) Limited 

59 AllianzGI Allianz Global Investors Allianz Global Investors 
60 Trowe Price T. Rowe Price Group, Inc. T. Rowe Price Group, Inc. 

61 KTB 
Krung Thai Bank Public Company 
Limited 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

62 Robeco ORIX Corporation Europe N.V. ORIX Corporation Europe N.V. 

63 BAY 
Bank of Ayudhya Public Company 
Limited 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

64 PI Pi Securities Public Company Limited บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) 
กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น 

สําหรับงวดเดือนมิถุนายน 2565 
ด้วยบริษัทหลักทัรพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับจัดสรรหุ้นเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้

ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อันเป็นประโยชน์ที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุนโดยบริษัทได้กระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุน จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ท่ีได้รับการจัดสรร ชื่อย่อกองทุน รายชื่อผู้ให้บริการ 

1 ไม่มีรายการจัดสรร - - 

2       

3       

4       
 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) 
กรณีการได้รับอภินันทนาการอ่ืน 
สําหรับงวดเดือนมิถุนายน 2565 

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอื่นซึ่งอาจเป็นบริการ
หรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น การจัดสัมนาเพื่อให้
ข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆ การเดินทางไปศึกษาวิธีปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการกองทุนการจัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real 
time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้ 

ลําดับที่ 
รายชื่อผู้
ให้บริการ 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ประโยชน์ในการรับสิทธิ 
ชื่อผู้จัดการ
กองทุน 

วัน/เดือน/ปี 

1 TNS Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team 

06-10/06/2565 
 13-14/06/2565 

2 SCBS Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, DEQ 

Team 

06/06/2565  
10/06/2565 
15/06/2565 
23/06/2565 

3 LGT Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
GFI Team, GEQ 

Team 
08/06/2565 

4 TSC Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, DEQ 

Team 

11/06/2565 
17/06/2565 
30/06/2565 

5 CNS Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, DEQ 

Team 
10/06/2565 
16/06/2565 



                       

 

6 KGI Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team, GFI 
Team, GEQ 
Team, DEQ 

Team 

21/06/2565 

7 KSEC Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team, GFI 
Team, GEQ 
Team, DEQ 

Team 

22/06/2565 

8 KBANK Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team 23/06/2565 

9 CS Conf call 

ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg 
Application 

DFI Team, DEQ 
Team 

DFI Team,  
DEQ Team, GFI 

Team, GEQ 
Team 

2/06/2565 
30/06/2565 
ทุกวันทําการ 

10 DBSV Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
GFI Team, GEQ 

Team 

15/06/2565 
17/06/2565 

20-21/06/2565 
24/06/2565 
29/06/2565 

11 Amundi Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
GFI Team, GEQ 

Team 
29/06/2565 

12 UBS Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 14/06/2565 

13 PI Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 16/06/2565 

14 KKPS Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 17/06/2565 

15 BLS Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 20/06/2565 

16 TRINTY Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 23/06/2565 

17 MST Conf call 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยนช์ต่อกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 29/06/2565 
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