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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค หุนกู
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มกราคม 2566



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	หุ้นกู้	(K	Corporate	
Bond	Fund:	K-CBOND)	เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	ตลอดจน
งบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วตั้งแต่วันที่	1	สิงห�คม	2565	ถึงวันที่	31	มกร�คม	2566
	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	ทุกท่�น	จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer	Risk	Profiffiile)	ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
	 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม	Customer	Risk	Profiffiile	ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข�	ทั้งนี้	ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว	ธน�ค�รจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปดเค หุนกู   
(K Corporate Bond Fund: K-CBOND) 

 
การแบงชนิดหนวยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้ 
 1. ชนิดผูลงทุนทั่วไป : K-CBOND-A 

2. ชนิดผูลงทุนสถาบันพเิศษ : K-CBOND-Z 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้  
อายุโครงการ ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 22 พฤศจิกายน 2542 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนสวนใหญในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารหนี้
และหรือเงินฝากท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. และในสถานการณที่เหมาะสม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนสวนใหญ
ในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเก่ียวของกับตราสารหนี้ท่ีออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งคาดวา
จะใหผลตอบแทนจากดอกเบ้ีย กําไรสวนเกินทุนหรือรายไดอ่ืนในระดับสูง ท้ังนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อยางไรก็ตาม 
กองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) อ่ืนนอกเหนือจาก
ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ท่ีมีลักษณะเปนตราสารหนี้ท่ีผูออกมีสิทธิในการ
บังคับไถถอนคืนกอนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี้ท่ีผูถือมีสิทธิเรียกใหผูออกชําระหนี้คืนกอนกําหนด 
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไวอยางแนนอนหรือเปนอัตราท่ีผันแปรตามอัตราดอกเบ้ียของสถาบัน
การเงินหรืออัตราดอกเบ้ียอ่ืน และไมมีการกําหนดเงื่อนไขการจายผลตอบแทนท่ีอางอิงกับปจจัยอางอิงอื่น
เพิ่มเติม 
 
นโยบายการจายเงินปนผล  
K-CBOND-A  ไมมนีโยบายจายเงินปนผล 
K-CBOND-Z  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566

	 เนื่องจ�กกองทุนมีนโยบ�ยจะลงทุนเพื่อแสวงห�ผลตอบแทนที่สม่ำ�เสมอโดยมีคว�มเสี่ยง
จ�กก�รลงทุนในระดับต่ำ�หรือป�นกล�งข้ึนกับสัดส่วนของตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐและภ�คเอกชนที่
กองทุนลงทุน	ในช่วงรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่	1	สิงห�คม	2565	-	31	มกร�คม	2566	ที่
ผ่�นม�	กองทุนเลือกใช้นโยบ�ยก�รลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพย�ย�มสร้�งผลตอบแทนในระดับ
ที่ดี	โดยได้กระจ�ยก�รลงทุนไปในตร�ส�รหนี้ประเภทต่�งๆ		ได้แก่	ก�รลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือ
หุ้นกู้ภ�คเอกชนที่มีคุณภ�พดี	 ซ่ึงมีอัตร�ผลตอบแทนท่ีสูงกว่�ก�รลงทุนในพันธบัตรรัฐบ�ลช่วง
อ�ยุเดียวกัน	และลงทุนบ�งส่วนในพันธบัตรรัฐบ�ลเพื่อดำ�รงสภ�พคล่องของกองทุน	
	 ณ	วันที่	 31	มกร�คม	2566	 สัดส่วนก�รลงทุนของกองทุนในตร�ส�รประเภทต่�งๆ	 เป็น
ดังนี้		พันธบัตรหรือตร�ส�รหนี้รัฐบ�ล	รัฐวิส�หกิจ	ที่กระทรวงก�รคลังค้ำ�ประกันร้อยละ	17.1	
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	เงินฝ�ก	บัตรเงินฝ�ก	หุ้นกู้	ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	ตั๋วแลกเงินที่
ออกหรือรับรอง	รับอ�วัล	 โดยสถ�บันก�รเงินร้อยละ	3.0	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		
และตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชนร้อยละ	79.9	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ดูเรชั่นของกองทุน	
1.7	ปี

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�	 สัดส่วนก�รลงทุนในเงินฝ�ก	 บัตรเงินฝ�ก	 หุ้นกู้				
ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง	รับอ�วัล	โดยสถ�บันก�รเงินปรับเพิ่มจ�กร้อยละ	
2.4	ม�ที่ร้อยละ	3.0	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		สัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รหนี้ภ�ค
รัฐปรับเพิ่มจ�กร้อยละ	14.0	เป็นร้อยละ	17.1	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		และสัดส่วน
ก�รลงทุนในตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชนลดลงจ�กร้อยละ	83.5	เป็นร้อยละ	79.9	ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
	 คว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นจ�กคว�มผันผวนของร�ค�หลักทรัพย์อยู่ในระดับเดิมโดย									
Portfolio	 Duration	 ของกองทุนอยู่ในระดับ	 1.7	 ปี	 ณ	 สิ้นรอบระยะเวล�บัญชีก่อน	 เทียบ				
Portfolio	Duration	ณ	วันที่	31	มกร�คม	2566

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 ไม่มี



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

4  

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
Fund Performance of K Corporate Bond Fund-A

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

(2015) (2022)(2021)(2020)(2019)(2018)(2013) (2014) (2016) (2017)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.271.011.323.301.132.201.883.253.651.82
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 0.240.431.702.891.432.251.503.305.542.24
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 0.750.540.860.420.350.270.420.520.500.82
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 0.650.240.930.340.260.181.491.180.871.48

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566/Performance as of 31 Jan 2023
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*22/11/1999

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 2.631.951.330.730.290.980.88-0.03
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 3.142.141.250.660.120.910.55-0.12
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 0.940.580.620.730.740.590.450.45
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 1.850.900.560.670.650.530.380.43

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
Fund Performance of K Corporate Bond Fund-A

  ตัวชี้วัด
     ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (50%) 
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%) # ท้ังน้ี การเปล่ียนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมดีข้ึน เม่ือเปรียบเทียบตัวช้ีวัดมาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐาน
ตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
#* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index
(1-3 Years,A-ข้ึนไป) (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปีเฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อ
กับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

  Benchmark
     Benchmark is  the composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Net Total Return of MTM 
Corporate Bond Index A- up (1-3Y) /25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht
quoted by BBL, KBANK and SCB. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may
outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of  Government Bond Index (1-3Y) /
25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK
and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
Fund Performance of K Corporate Bond Fund-A

  ตัวชี้วัด
     ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (50%) 
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%) # ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมดีข้ึน เม่ือเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐาน
ตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
#* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index
(1-3 Years,A-ข้ึนไป) (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อ
กับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

  Benchmark
     Benchmark is  the composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Net Total Return of MTM 
Corporate Bond Index A- up (1-3Y) /25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht
quoted by BBL, KBANK and SCB. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may
outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of  Government Bond Index (1-3Y) /
25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK
and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่่วไป
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่31 มกร�คม 2566

*		 ตัวชี้วัด

	 ดัชนีชี้วัดของกองทุน	(Benchmark)	คือ	ค่�เฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบ�ลอ�ยุ	1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ด

ตร�ส�รหนี้ไทย	 (50%)	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน	Mark-to-Market	ที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือของผู้ออก

ตร�ส�รอยู่ในระดับ	A-	ขึ้นไป	อ�ยุ	1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	(25%)	และอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�	1	ปี	วงเงิน		

น้อยกว่�	5	ล้�นบ�ท	 เฉลี่ยของ	3	ธน�ค�รพ�ณิชย์ขน�ดใหญ่	 ได้แก่	ธน�ค�รกรุงเทพ	ธน�ค�รกสิกรไทย	และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์						

หลังหักภ�ษี	(25%)

	 #	ทั้งนี้	ก�รเปลี่ยนเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่ใช้วัดผลก�รดำ�เนินง�นในช่วงแรกอ�จทำ�ให้ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมดีขึ้น	 เมื่อ						

เปรียบเทียบตัวชี้วัดม�ตรฐ�น	เนื่องจ�กตร�ส�รหนี้ที่กองทุนลงทุนบ�งส่วน	ไม่มีภ�ระภ�ษี	ขณะที่ตัวชี้วัดม�ตรฐ�นใหม่คำ�นวณจ�ก

สมมติฐ�นตร�ส�รหนี้ทั้งหมดเสียภ�ษี

	 #*	ก่อนวันที่	31	ต.ค.	2562	ใช้ค่�เฉลี่ยของ	Total	Return	of	Government	Bond	Index	(1-3	Years)	(50%)	Total	Return	of	

MTM	Corporate	Bond	 Index	 (1-3	Years,A-ขึ้นไป)	 (25%)	และอัตร�ดอกเบี้ย	 เงินฝ�กประจำ�	1	ปีเฉลี่ยของธน�ค�รกรุงเทพ	

ธน�ค�รกสิกรไทย	และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	(25%)	และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่	31	ต.ค.	2562

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	หุ้นกู้	ชนิดผู้ลงทุนทั่่วไป

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
Fund Performance of K Corporate Bond Fund-Z

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

(2015) (2022)(2021)(2020)(2019)(2018)(2013) (2014) (2016) (2017)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.85
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 0.48
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 0.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 0.71
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566/Performance as of 31 Jan 2023

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*29/03/2022

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.851.210.990.01
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 0.360.910.55-0.12
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 0.780.600.450.46
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 0.690.530.380.43

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
Fund Performance of K Corporate Bond Fund-Z

  ตัวชี้วัด
     ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (50%) 
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%) # ท้ังน้ี การเปล่ียนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมดีข้ึน เม่ือเปรียบเทียบตัวช้ีวัดมาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐาน
ตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
#* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index
(1-3 Years,A-ข้ึนไป) (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปีเฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อ
กับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

  Benchmark
     Benchmark is  the composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Net Total Return of MTM 
Corporate Bond Index A- up (1-3Y) /25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht
quoted by BBL, KBANK and SCB. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may
outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of  Government Bond Index (1-3Y) /
25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK
and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
Fund Performance of K Corporate Bond Fund-A

  ตัวชี้วัด
     ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (50%) 
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%) # ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมดีข้ึน เม่ือเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐาน
ตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
#* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index
(1-3 Years,A-ข้ึนไป) (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อ
กับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

  Benchmark
     Benchmark is  the composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Net Total Return of MTM 
Corporate Bond Index A- up (1-3Y) /25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht
quoted by BBL, KBANK and SCB. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may
outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of  Government Bond Index (1-3Y) /
25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK
and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถ�บันพิเศษ
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่31 มกร�คม 2566

*		 ตัวชี้วัด

	 ดัชนีชี้วัดของกองทุน	(Benchmark)	คือ	ค่�เฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบ�ลอ�ยุ	1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ด

ตร�ส�รหนี้ไทย	 (50%)	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน	Mark-to-Market	ที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือของผู้ออก

ตร�ส�รอยู่ในระดับ	A-	ขึ้นไป	อ�ยุ	1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	(25%)	และอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�	1	ปี	วงเงิน		

น้อยกว่�	5	ล้�นบ�ท	 เฉลี่ยของ	3	ธน�ค�รพ�ณิชย์ขน�ดใหญ่	 ได้แก่	ธน�ค�รกรุงเทพ	ธน�ค�รกสิกรไทย	และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์						

หลังหักภ�ษี	(25%)

	 #	ทั้งนี้	ก�รเปลี่ยนเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่ใช้วัดผลก�รดำ�เนินง�นในช่วงแรกอ�จทำ�ให้ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมดีขึ้น	 เมื่อ						

เปรียบเทียบตัวชี้วัดม�ตรฐ�น	เนื่องจ�กตร�ส�รหนี้ที่กองทุนลงทุนบ�งส่วน	ไม่มีภ�ระภ�ษี	ขณะที่ตัวชี้วัดม�ตรฐ�นใหม่คำ�นวณจ�ก

สมมติฐ�นตร�ส�รหนี้ทั้งหมดเสียภ�ษี

	 #*	ก่อนวันที่	31	ต.ค.	2562	ใช้ค่�เฉลี่ยของ	Total	Return	of	Government	Bond	Index	(1-3	Years)	(50%)	Total	Return	of	

MTM	Corporate	Bond	 Index	 (1-3	Years,A-ขึ้นไป)	 (25%)	และอัตร�ดอกเบี้ย	 เงินฝ�กประจำ�	1	ปีเฉลี่ยของธน�ค�รกรุงเทพ	

ธน�ค�รกสิกรไทย	และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	(25%)	และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่	31	ต.ค.	2562

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	หุ้นกู้	ชนิดผู้ลงทุนสถ�บันพิเศษ

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566
      บ�ท  
 สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 9,209,296,912.42	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 73,447,358.93	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กก�รข�ยสินทรัพย์	 	268,548,541.10	
	 จ�กดอกเบี้ย	 33,586,039.09	
ลูกหนี้อื่น	 	 	177,176.27	
ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชี	 2,989.01	
รวมสินทรัพย	์ 9,585,059,016.82	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กก�รข�ยสินทรัพย์	 40,187,066.80	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 	22,797,773.22	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 3,681,132.47	
หนี้สินอื่น	 	 95,789.36	
รวมหนี้สิน		 66,761,761.85	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 9,518,297,254.97	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 5,200,355,393.91	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 1,957,922,293.07	
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 2,360,019,567.99	
สินทรัพย์สุทธิ	 9,518,297,254.97	

 ประเภท สินทรัพย์สุทธิ จำ�นวนหน่วยลงทุน สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 	6,844,407,722.08		 374,334,667.9420		 		18.2841	
ชนิดผู้ลงทุนสถ�บันพิเศษ	 2,673,889,532.89		 	145,700,871.4491		 		18.3519	
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กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566  

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   

ตั๋วแลกเงิน        

	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 	 	 	 29/06/2566	 	200,000.00		 198,523.38		 	2.16	

	 	 บมจ.สย�มแม็คโคร	 	 	 1.6000%	 26/04/2566	 	100,000.00		 	99,633.13		 	1.08	

รวมตั๋วแลกเงิน	 	 	 	 	 	 	298,156.51		 	3.24	

พันธบัตร        

 พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย        

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 26/03/2566	 	50.00		 	49,947.04		 	0.54	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 23/03/2566	 	10.00		 	9,991.10		 	0.11	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 30/03/2566	 	110.00		 	109,847.95		 	1.19	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 0.90975%	 20/03/2566	 	100.00		 	100,011.61		 	1.09	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 1.39183%	 18/09/2566	 	40.00		 	40,020.10		 	0.43	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 1.45165%	 24/10/2566	 	100.00		 	100,060.71		 	1.09	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 1.54543%	 22/01/2567	 	260.00		 	260,152.29		 	2.82	

     รวมพันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย	 	 	 	 	 	 	670,030.80		 	7.27	

 พันธบัตรรัฐบ�ล        

	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 1.2500%	 12/03/2571	 	130.00		 	143,734.44		 	1.56	

	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 0.7500%	 17/06/2567	 	480.00		 	473,971.32		 	5.15	

	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 0.7500%	 17/09/2567	 	315.00		 	310,046.93		 	3.37	

	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 1.4500%	 17/12/2567	 	25.00		 	24,849.06		 	0.27	

 รวมพันธบัตรรัฐบ�ล	 	 	 	 	 	 952,601.75		 	10.35	

 พันธบัตรรัฐวิส�หกิจ        

	 	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 	 	 1.5800%	 16/12/2568	 	150.00		 146,552.59		 	1.59	

 รวมพันธบัตร	 	 	 	 	 	 1,769,185.14		 	19.21	

หุ้นกู้         

 หุ้นกู้จดทะเบียนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย        

  ธุรกิจก�รเกษตร        

	 	 	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 	 	 3.1800%	 23/09/2572	 	8.00		 	7,810.35		 	0.08	

	 	 	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 	 	 2.5000%	 23/09/2570	 	50.80		 	48,806.53		 	0.53	

  รวมธุรกิจก�รเกษตร	 	 	 	 	 	 56,616.88		 	0.61	

  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์        

	 	 	 บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 	 	 2.1300%	 25/01/2570	 	3.30		 3,232.95		 	0.04	
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  พ�ณิชย์        

	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 	 	 2.1400%	 16/06/2568	 	182.50		 	179,803.15		 	1.95	

	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 	 	 	 11/12/2568	 	75.00		 	69,247.22		 	0.75	

	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 	 	 2.8600%	 16/03/2569	 	16.00		 	16,019.91		 	0.17	

	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 	 	 3.4200%	 16/03/2571	 	96.10		 	96,528.11		 	1.05	

	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 	 	 4.4000%	 18/01/2574	 	30.00		 	30,967.20		 	0.34	

	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 	 	 3.9500%	 16/03/2574	 	93.00		 	93,012.33		 	1.01	

	 	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 	 	 3.0700%	 07/09/2566	 	54.00		 	54,376.15		 	0.59	

	 	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 	 	 2.1600%	 24/03/2571	 	73.00		 	68,991.34		 	0.75	

	 	 	 บมจ.โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	 	 	 	 01/10/2567	 	200.00		 	192,473.85		 	2.09	

  รวมพ�ณิชย์	 	 	 	 	 	 	801,419.26		 	8.70	

  เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร        

	 	 	 บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 2.3900%	 18/05/2566	 	74.20		 74,067.35		 	0.80	

	 	 	 บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 2.7500%	 15/10/2566	 	200.00		 199,285.22		 	2.16	

	 	 	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 	 	 2.8400%	 05/07/2567	 	26.80		 	26,800.78		 	0.29	

	 	 	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 	 	 2.1000%	 02/09/2571	 	111.40		 	103,917.14		 	1.13	

	 	 	 บริษัท	ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิเวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	จำ�กัด	 	 	 	 08/08/2567	 	100.00		 	94,978.37		 	1.03	

  รวมเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 	 	 	 	 	 499,048.86		 	5.41	

  พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค        

	 	 	 บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 	 	 1.7400%	 29/09/2567	 	195.00		 	193,070.40		 	2.10	

	 	 	 บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 	 	 2.0200%	 24/02/2568	 	610.50		 	602,429.42		 	6.54	

	 	 	 บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 	 	 2.4800%	 29/09/2569	 	25.00		 	24,411.29		 	0.27	

	 	 	 บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พ�วเวอร์	 	 	 2.0900%	 20/07/2567	 	30.00		 	29,774.85		 	0.32	

	 	 	 บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พ�วเวอร์	 	 	 3.0600%	 01/06/2568	 	166.70		 	166,934.42		 	1.81	

	 	 	 บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พ�วเวอร์	 	 	 2.7500%	 20/07/2569	 	30.70		 	30,250.99		 	0.33	

	 	 	 บมจ.	เอสพีซีจี	 	 	 1.7300%	 01/10/2567	 	166.00		 	163,725.02		 	1.78	

	 	 	 บมจ.ซีเค	เพ�เวอร์	 	 	 2.4500%	 28/05/2569	 	120.00		 	117,373.42		 	1.27	

	 	 	 บมจ.ปตท.	 	 	 1.3100%	 06/08/2569	 	234.80		 	225,937.30		 	2.45	

	 	 	 บมจ.ปตท.	 	 	 1.7900%	 06/08/2571	 	70.00		 	66,352.77		 	0.72	

	 	 	 บมจ.ปตท.	 	 	 2.3700%	 06/08/2574	 	14.30		 	13,385.52		 	0.15	

	 	 	 บมจ.ไออ�ร์พีซี	 	 	 2.9100%	 20/05/2571	 	70.00		 	68,689.78		 	0.75	

  รวมพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค	 	 	 	 	 	 1,702,335.18		 	18.49	

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566   

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   
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  เงินทุนและหลักทรัพย์        

	 	 	 บจก.	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	 	 	 1.0200%	 26/10/2566	 	100.00		 	99,323.69		 	1.08	

	 	 	 บจก.	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	 	 	 1.5200%	 01/03/2568	 	83.00		 	81,296.90		 	0.88	

	 	 	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	 	 	 0.8200%	 26/11/2566	 	255.00		 	252,698.74		 	2.74	

	 	 	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	 	 	 1.0700%	 28/05/2567	 	95.00		 	93,728.29		 	1.02	

	 	 	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	 	 	 0.9400%	 26/08/2567	 	30.00		 	29,376.07		 	0.32	

	 	 	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	 	 	 1.4000%	 28/05/2568	 	35.00		 	34,207.49		 	0.37	

	 	 	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	 	 	 1.1500%	 26/08/2568	 	50.00		 	48,411.44		 	0.53	

	 	 	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	 	 	 1.7000%	 28/05/2569	 	70.00		 	67,655.59		 	0.73	

	 	 	 บมจ.	อีซี่	บ�ย	 	 	 1.7900%	 24/01/2567	 	21.50		 	21,407.30		 	0.23	

	 	 	 บมจ.เงินติดล้อ	 	 	 1.1700%	 19/08/2566	 	80.00		 	76,567.79		 	0.86	

	 	 	 บมจ.เงินติดล้อ	 	 	 	 27/07/2567	 	70.00		 	67,362.29		 	0.73	

	 	 	 บมจ.บัตรกรุงไทย	 	 	 	 19/01/2567	 	120.00		 	117,606.55		 	1.28	

	 	 	 บมจ.บัตรกรุงไทย	 	 	 	 20/11/2567	 	178.00		 	170,504.43		 	1.85	

	 	 	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 	 	 3.7000%	 14/07/2566	 	40.00		 	40,124.84		 	0.44	

	 	 	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 	 	 2.4500%	 15/08/2566	 	81.70	 	81,438.57		 	0.88	

	 	 	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 	 	 2.3800%	 26/01/2567	 	100.00		 	99,096.94		 	1.08	

	 	 	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 	 	 3.7000%	 31/01/2568	 	74.20		 	74,192.48		 	0.81	

	 	 	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 	 	 1.7800%	 09/08/2567	 	95.00		 	93,721.52		 	1.02	

	 	 	 บมจ.ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 2.9500%	 23/12/2566	 	198.90		 	198,490.69		 	2.16	

	 	 	 บมจ.อยุธย�แคปปิตอลออโต้ลีส	 	 	 1.1300%	 08/12/2566	 	200.00		 	198,863.66		 	2.16	

	 	 	 บริษัท	บัตรกรุงศรีอยุธย�	จำ�กัด	 	 	 	 05/09/2566	 	165.00		 	163,142.76		 	1.77	

  รวมเงินทุนและหลักทรัพย์	 	 	 	 	 	 	2,112,218.03		 	22.94	

  อ�ห�รและเครื่องดื่ม        

	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 3.5000%	 01/03/2567	 	40.00		 	40,476.08		 	0.44	

	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 3.5000%	 01/03/2567	 	21.00		 	21,249.94		 	0.23	

	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 1.2100%	 01/04/2567	 	50.00		 	49,259.87		 	0.53	

	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 1.4500%	 11/06/2567	 	60.00		 	59,163.22		 	0.64	

	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 2.0700%	 11/06/2568	 	80.00		 	79,039.51		 	0.86	

	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 2.4300%	 11/06/2569	 	130.30		 	129,234.72		 	1.40	

  รวมอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 	 	 	 	 	 378,423.34		 	4.10	

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566  

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   
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กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566  

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   

  ก�รแพทย์        

	 	 	 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	 	 	 3.4600%	 08/02/2567	 	50.00		 	50,637.53		 	0.55	

  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์        

	 	 	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒน�	 	 	 	 29/01/2567	 	21.10		 	20,684.49		 	0.22	

	 	 	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒน�	 	 	 	 02/02/2567	 	138.00		 	135,236.54		 	1.47	

	 	 	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒน�	 	 	 1.0100%	 19/08/2567	 	45.00		 	44,146.28		 	0.48	

	 	 	 บมจ.	ออริจิ้น	พร็อพเพอร์ตี้	 	 	 3.9000%	 27/04/2568	 	18.00		 	18,033.92		 	0.20	

	 	 	 บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์	 	 	 2.5000%	 03/03/2567	 	130.00		 	129,550.05		 	1.41	

	 	 	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 	 	 1.9700%	 07/05/2567	 	200.00		 	198,653.88		 	2.16	

	 	 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 2.7300%	 22/04/2567	 	25.60		 	25,694.37		 	0.28	

	 	 	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	 	 	 2.1600%	 06/05/2567	 	90.00		 	89,475.48		 	0.97	

	 	 	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	 	 	 1.6800%	 01/10/2567	 	163.10		 	160,212.12		 	1.74	

	 	 	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	 	 	 1.8900%	 11/03/2568	 	58.90		 	57,775.87		 	0.63	

	 	 	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 	 	 1.4600%	 09/10/2567	 	136.20		 	133,833.06		 	1.45	

	 	 	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 	 	 	 03/10/2567	 	100.00		 	95,908.19		 	1.40	

	 	 	 บมจ.ศุภ�ลัย	 	 	 	 03/10/2567	 	50.00		 	47,985.16		 	0.52	

	 	 	 บมจ.สวนอุตส�หกรรมโรจนะ	 	 	 3.9000%	 10/04/2568	 	130.00		 	128,940.69		 	1.40	

	 	 	 บมจ.อมตะ	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 3.0500%	 03/10/2568	 	70.00		 	70,185.38		 	0.76	

	 	 	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 	 	 1.8100%	 20/01/2568	 	86.00		 	84,513.50		 	0.92	

	 	 	 บมจ.เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 3.0400%	 28/01/2568	 	92.20		 	91,310.62		 	0.99	

  รวมพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	1,532,139.60		 	16.64	

  ขนส่งและโลจิสติกส์        

	 	 	 บมจ.	ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 	 	 2.9100%	 28/04/2571	 	6.00		 	5,883.62		 	0.06	

 รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	 	 	 	 	 	 	7,141,955.25		 	77.54	

รวมหุ้นกู	้ 	 	 	 	 	 7,141,955.25		 	77.54	

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 9,301,728,491.86  บ�ท)       9,209,296.90   100.00 
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กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 89,053,763.05	

										รวมร�ยได้	 89,053,763.05	

ค่�ใช้จ่�ย  

					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 16,110,130.27	

					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 		2,096,820.18	

					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 	3,931,537.87	

					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 	54,443.76	

					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 139,860.73	

										รวมค่�ใช้จ่�ย	 		22,332,792.81	

ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 	66,720,970.24	

ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  

					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	(1,571,620.96)

					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 37,439,483.79	

										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 35,867,862.83	

ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 102,588,833.07	

หัก	ภ�ษีเงินได้	 10,369,067.33	

ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 	92,219,765.74	
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 9,315,791,132.90	 97.87
พันธบัตรรัฐบ�ล/พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย   
	 อ�ยุคงเหลือน้อยกว่�	1	ปี	 671,117,477.02	 7.05
	 อ�ยุคงเหลือ	1-3	ปี	 810,045,519.91	 8.51
	 อ�ยุคงเหลือม�กกว่�	3	ปี	 144,340,966.83	 1.52
พันธบัตรรัฐวิส�หกิจ	 146,811,987.14	 1.54
หุ้นกู ้     
	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AAA(tha)	 488,841,106.09	 5.14
	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AAA	 690,717,255.19	 7.26
	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA+	 250,629,582.64	 2.63
	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA(tha)	 292,775,334.85	 3.08
	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA	 443,784,632.96	 4.66
	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA-	 480,584,837.81	 5.05
	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A+	 775,797,225.03	 8.15
	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A	 1,454,696,899.16	 15.28
	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A-(tha)	 69,036,070.48	 0.73
	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A-	 1,121,631,677.64	 11.78
	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	BBB+	 1,103,282,631.94	 11.59
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	 298,156,515.48	 3.13
เงินฝ�ก  	 73,541,412.73	 0.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 202,506,122.07		 	2.13	
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 9,518,297,254.97 บ�ท
อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 29.57% 
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ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 		1,625,503,963.76		 	17.08		
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 		2,337,465,977.03		 	24.56		
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 		5,352,821,192.11		 	56.24		
	 ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	 	 	 	
(ง)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�	 	 0.00	 0.00
	 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	หรือ	 	
	 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 	 	 	
(จ)	ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ	 0.00	 0.00
				ตล�ดทุนที่	ทน.87/2558	 	 	 	 	
        

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
1	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 73,511,846.66
2	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 29,566.07
3	 ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 29	มิ.ย.	2566	 N/A	 A	 200,000,000.00	 198,523,383.78
4	 ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.สย�มแม็คโคร		 26	เม.ย.	2566	 N/A	 A+	 100,000,000.00	 99,633,131.70
5	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 16	มี.ค.	2566	 N/A	 N/A	 50,000,000.00	 49,947,042.45
6	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 23	มี.ค.	2566	 N/A	 N/A	 10,000,000.00	 9,991,103.81
7	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 30	มี.ค.	2566	 N/A	 N/A	 110,000,000.00	 109,847,950.13
8	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 20	มี.ค.	2566	 N/A	 N/A	 100,000,000.00	 100,612,916.70
9	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 18	ก.ย.	2566	 N/A	 N/A	 40,000,000.00	 40,162,099.16
10	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 24	ต.ค.	2566	 N/A	 N/A	 100,000,000.00	 100,333,568.95
11	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 22	ม.ค.	2567	 N/A	 N/A	 260,000,000.00	 260,222,795.82
12	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 12	มี.ค.	2571	 N/A	 N/A	 130,000,000.00	 144,340,966.83
13	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	มิ.ย.	2567	 N/A	 N/A	 480,000,000.00	 474,356,962.34
14	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ก.ย.	2567	 N/A	 N/A	 315,000,000.00	 310,800,663.50
15	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ธ.ค.	2567	 N/A	 N/A	 25,000,000.00	 24,887,894.07
16	 พันธบัตร	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 16	ธ.ค.	2568	 N/A	 AAA	 150,000,000.00	 146,811,987.14
	 รัฐวิส�หกิจ
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ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว (ต่อ)

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
17	 หุ้นกู้	 บมจ.อมตะ	คอร์ปอเรชั่น	 3	ต.ค.	2568	 A-	 A-	 70,000,000.00	 70,786,982.56
18	 หุ้นกู้	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 20	ม.ค.	2568	 A-	 A-	 86,000,000.00	 84,557,001.98
19	 หุ้นกู้	 บมจ.อยุธย�แคปปิตอลออโต้ลีส	 8	ธ.ค.	2566	 AA+	 AA+	 200,000,000.00	 199,153,121.53
20	 หุ้นกู้	 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	 8	ก.พ.	2567	 AA+	 AA+	 50,000,000.00	 51,476,461.11
21	 หุ้นกู้	 บมจ.	ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 28	เม.ย.	2571	 A-	 A-	 6,000,000.00	 5,922,651.65
22	 หุ้นกู้	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 7	ก.ย.	2566	 A	 A	 54,000,000.00	 55,043,807.21
23	 หุ้นกู้	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 24	มี.ค.	2571	 A	 A	 73,000,000.00	 69,468,704.36
24	 หุ้นกู้	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 7	พ.ค.	2567	 A-	 A-	 200,000,000.00	 199,442,962.31
25	 หุ้นกู้	 บมจ.ซีเค	เพ�เวอร์	 28	พ.ค.	2569	 A-	 A	 120,000,000.00	 117,818,445.47
26	 หุ้นกู้	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 16	มิ.ย.	2568	 A+	 A+	 182,500,000.00	 180,230,614.66
27	 หุ้นกู้	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 11	ธ.ค.	2568	 N/A	 A+	 75,000,000.00	 69,247,222.10
28	 หุ้นกู้	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 16	มี.ค.	2569	 A+	 A+	 16,000,000.00	 16,166,971.04
29	 หุ้นกู้	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 16	มี.ค.	2571	 A+	 A+	 96,100,000.00	 97,584,328.39
30	 หุ้นกู้	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 18	ม.ค.	2574	 A+	 A+	 30,000,000.00	 31,010,230.71
31	 หุ้นกู้	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 16	มี.ค.	2574	 A+	 A+	 93,000,000.00	 94,192,882.44
32	 หุ้นกู้	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 23	ก.ย.	2570	 A+	 A+	 50,800,000.00	 49,193,965.17
33	 หุ้นกู้	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 23	ก.ย.	2572	 A+	 A+	 8,000,000.00	 7,887,960.64
34	 หุ้นกู้	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒน�	 29	ม.ค.	2567	 AA	 AA	 21,100,000.00	 20,684,485.15
35	 หุ้นกู้	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒน�	 2	ก.พ.	2567	 AA	 AA	 138,000,000.00	 135,236,536.49
36	 หุ้นกู้	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒน�	 19	ส.ค.	2567	 AA	 AA	 45,000,000.00	 44,321,977.13
37	 หุ้นกู้	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 5	ก.ค.	2567	 AA	 AA	 26,800,000.00	 26,857,084.97
38	 หุ้นกู้	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 2	ก.ย.	2571	 AA	 AA	 111,400,000.00	 104,745,222.32
39	 หุ้นกู้	 บมจ.	อีซี่	บ�ย	 24	ม.ค.	2567	 AA(tha)	 AA(tha)	 21,500,000.00	 21,414,469.19
40	 หุ้นกู้	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		 6	พ.ค.	2567	 N/A	 A	 90,000,000.00	 89,869,340.80
	 	 (ประเทศไทย)	 	 	 	 	
41	 หุ้นกู้	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		 1	ต.ค.	2567	 N/A	 A	 163,100,000.00	 161,188,417.43
	 	 (ประเทศไทย)	 	 	 	 	
42	 หุ้นกู้	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		 11	มี.ค.	2568	 N/A	 A	 58,900,000.00	 58,146,579.62
	 	 (ประเทศไทย)	 	 	 	 	
43	 หุ้นกู้	 บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 29	ก.ย.	2567	 A	 A+	 195,000,000.00	 194,058,088.65
44	 หุ้นกู้	 บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 24	ก.พ.	2568	 A	 A+	 610,500,000.00	 607,053,113.97
45	 หุ้นกู้	 บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 29	ก.ย.	2569	 A	 A+	 25,000,000.00	 24,591,774.02
46	 หุ้นกู้	 บมจ.โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	 1	ต.ค.	2567	 N/A	 AA-	 200,000,000.00	 192,473,852.18
47	 หุ้นกู้	 บจก.	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	 26	ต.ค.	2566	 AAA(tha)	 AAA(tha)	 100,000,000.00	 99,473,337.00
48	 หุ้นกู้	 บจก.	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	 1	มี.ค.	2568	 AAA(tha)	 AAA(tha)	 83,000,000.00	 81,746,407.50
49	 หุ้นกู้	 บมจ.ไออ�ร์พีซี	 20	พ.ค.	2571	 A-(tha)	 A-(tha)	 70,000,000.00	 69,036,070.48
50	 หุ้นกู้	 บริษัท	บัตรกรุงศรีอยุธย�	จำ�กัด	 5	ก.ย.	2566	 AAA	 AAA	 165,000,000.00	 163,142,756.67
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ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว (ต่อ)

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
51	 หุ้นกู้	 บมจ.บัตรกรุงไทย	 19	ม.ค.	2567	 AA-	 AA-	 120,000,000.00	 117,606,554.90
52	 หุ้นกู้	 บมจ.บัตรกรุงไทย	 20	พ.ย.	2567	 AA-	 AA-	 178,000,000.00	 170,504,430.73
53	 หุ้นกู้	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 9	ต.ค.	2567	 A+	 A+	 136,200,000.00	 134,374,864.32
54	 หุ้นกู้	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 3	ต.ค.	2567	 A+	 A+	 100,000,000.00	 95,908,185.56
55	 หุ้นกู้	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 14	ก.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 40,000,000.00	 40,197,824.33
56	 หุ้นกู้	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 15	ส.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 81,700,000.00	 82,226,340.88
57	 หุ้นกู้	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 26	ม.ค.	2567	 N/A	 BBB+	 100,000,000.00	 99,130,192.96
58	 หุ้นกู้	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 31	ม.ค.	2568	 N/A	 BBB+	 74,200,000.00	 74,198,872.21
59	 หุ้นกู้	 บมจ.	ออริจิ้น	พร็อพเพอร์ตี้	 27	เม.ย.	2568	 N/A	 BBB+	 18,000,000.00	 18,042,095.79
60	 หุ้นกู้	 บมจ.ปตท.	 6	ส.ค.	2569	 AAA(tha)	 AAA(tha)	 234,800,000.00	 227,219,478.42
61	 หุ้นกู้	 บมจ.ปตท.	 6	ส.ค.	2571	 AAA(tha)	 AAA(tha)	 70,000,000.00	 66,875,085.53
62	 หุ้นกู้	 บมจ.ปตท.	 6	ส.ค.	2574	 AAA(tha)	 AAA(tha)	 14,300,000.00	 13,526,797.64
63	 หุ้นกู้	 บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 25	ม.ค.	2570	 AA(tha)	 AA(tha)	 3,300,000.00	 3,234,097.03
64	 หุ้นกู้	 บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์	 3	มี.ค.	2567	 A-	 A-	 130,000,000.00	 130,692,896.10
65	 หุ้นกู้	 บมจ.สวนอุตส�หกรรมโรจนะ	 10	เม.ย.	2567	 N/A	 BBB+	 130,000,000.00	 129,200,436.48
66	 หุ้นกู้	 บมจ.ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	 23	ธ.ค.	2566	 N/A	 BBB+/N/A	 198,900,000.00	 199,037,255.84
	 	 (ค้ำ�ประกันโดย	บริษัท	ศรีสวัสดิ์)     
	 	 พ�วเวอร์	2014	จำ�กัด)     
67	 หุ้นกู้	 บมจ.เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	 28	ม.ค.	2568	 N/A	 BBB+	 92,200,000.00	 91,336,732.14
68	 หุ้นกู้	 บมจ.	ศุภ�ลัย	 3	ต.ค.	2567	 N/A	 A	 50,000,000.00	 47,985,160.01
69	 หุ้นกู้	 บมจ.	เอสพีซีจี	 1	ต.ค.	2567	 A-	 A-	 166,000,000.00	 164,547,612.14
70	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 1	มี.ค.	2567	 AA	 AA	 40,000,000.00	 40,974,899.11
71	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 1	มี.ค.	2567	 AA	 AA	 21,000,000.00	 21,558,036.42
72	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 20	เม.ย.	2567	 AA	 AA	 50,000,000.00	 49,406,391.37
73	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 11	มิ.ย.	2567	 AA(tha)	 AA	 60,000,000.00	 59,268,575.20
74	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 11	มิ.ย.	2568	 AA(tha)	 AA	 80,000,000.00	 79,240,049.11
75	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 11	มิ.ย.	2569	 AA(tha)	 AA	 130,300,000.00	 129,618,144.32
76	 หุ้นกู้	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 9	ส.ค.	2567	 N/A	 A-	 95,000,000.00	 94,414,601.81
77	 หุ้นกู้	 บมจ.เงินติดล้อ	 19	ส.ค.	2566	 A	 A	 80,000,000.00	 79,929,620.50
78	 หุ้นกู้	 บมจ.เงินติดล้อ	 27	ก.ค.	2567	 A	 A	 70,000,000.00	 67,362,292.59
79	 หุ้นกู้	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศ	 26	พ.ย.	2566	 AAA	 N/A/A+	 255,000,000.00	 253,470,121.04
	 	 ไทย)	(คำ้�ประกันโดย	บริษัท		 	 	 	 	
	 	 โตโยต้�	มอเตอร์	ไฟแนนซ์		 	 	 	 	
	 	 (เนเธอร์แลนด์)	บี.วี.)	 	 	 	 	
80	 หุ้นกู้	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศ	 28	พ.ค.	2567	 AAA	 N/A/A+	 95,000,000.00	 93,882,158.14
	 	 ไทย)	(คำ้�ประกันโดย	บริษัท		 	 	 	 	
	 	 โตโยต้�	มอเตอร์	ไฟแนนซ์		 	 	 	 	
	 	 (เนเธอร์แลนด์)	บี.วี.)	 	 	 	 	
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81	 หุ้นกู้	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศ	 26	ส.ค.	2567	 AAA	 N/A/A+	 30,000,000.00	 29,480,484.85
	 	 ไทย)	(คำ้�ประกันโดย	บริษัท		 	 	 	 	
	 	 โตโยต้�	มอเตอร์	ไฟแนนซ์		 	 	 	 	
	 	 (เนเธอร์แลนด์)	บี.วี.)	 	 	 	 	
82	 หุ้นกู้	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศ	 28	พ.ค.	2568	 AAA	 N/A/A+	 35,000,000.00	 34,281,657.24
	 	 ไทย)	(คำ้�ประกันโดย	บริษัท		 	 	 	 	
	 	 โตโยต้�	มอเตอร์	ไฟแนนซ์		 	 	 	 	
	 	 (เนเธอร์แลนด์)	บี.วี.)	 	 	 	 	
83	 หุ้นกู้	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศ	 26	ส.ค.	2568	 AAA	 N/A/A+	 50,000,000.00	 48,624,352.49
	 	 ไทย)	(คำ้�ประกันโดย	บริษัท		 	 	 	 	
	 	 โตโยต้�	มอเตอร์	ไฟแนนซ์		 	 	 	 	
	 	 (เนเธอร์แลนด์)	บี.วี.)	 	 	 	 	
84	 หุ้นกู้	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศ	 28	พ.ค.	2569	 AAA	 N/A/A+	 70,000,000.00	 67,835,724.76
	 	 ไทย)	(คำ้�ประกันโดย	บริษัท		 	 	 	 	
	 	 โตโยต้�	มอเตอร์	ไฟแนนซ์		 	 	 	 	
	 	 (เนเธอร์แลนด์)	บี.วี.)	 	 	 	 	
85	 หุ้นกู้	 บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชั่น	 18	พ.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 74,200,000.00	 74,253,195.40
86	 หุ้นกู้	 บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชั่น	 15	ต.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 200,000,000.00	 200,681,313.98
87	 หุ้นกู้	 บริษัท	ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิ	 8	ส.ค.	2567	 N/A	 BBB+	 100,000,000.00	 94,978,371.93
	 	 เวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	จำ�กัด     
88	 หุ้นกู้	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 22	เม.ย.	2567	 A-	 A-	 25,600,000.00	 25,710,649.52
89	 หุ้นกู้	 บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์		 20	ก.ค.	2567	 A-	 A-	 30,000,000.00	 29,792,369.51
	 	 แอนด์	พ�วเวอร์	 	 	 	 	
92	 หุ้นกู้	 บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์		 1	มิ.ย.	2568	 A-	 A-	 166,700,000.00	 167,670,920.43
	 	 แอนด์	พ�วเวอร์	 	 	 	 	
91	 หุ้นกู้	 บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์		 20	ก.ค.	2569	 A-	 A-	 30,700,000.00	 30,274,584.16
	 	 แอนด์	พ�วเวอร์	 	 	 	 	 	
    
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่มตร�ส�ร ต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว (ต่อ)

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA	(tha)
‘AAA’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย		 
ซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง
“น้อยที่สุด”	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย	และโดยปกติแล้ว 
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA	(tha)
‘AA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันสูงม�กเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย	 โดยระดับคว�มน่�เช่ือถือของตร�ส�รท�งก�รเงินขั้นนี้ต่�งจ�กผู้ออกตร�ส�ร
หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A	(tha)
‘A’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย	อย่�งไรก็ดี	ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจอ�จมีผลกระทบ
ต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้ม�กกว่�
ตร�ส�รอื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB	(tha)
‘BBB’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นใน 
ประเทศไทย	 อย่�งไรก็ดี	 มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปล่ียนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ 
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�
ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�น้ีม�กกว่�ตร�ส�รหน้ีอ่ืนท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย	“tha”	จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ	
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล	เครื่องหม�ย	“+”	หรือ	
“-”	อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เช่ือถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ	 เพื่อแสดงถึง
สถ�นะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เชื่อถือข้ันหลัก	 ทั้งนี้	 จะไม่มีก�รระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้�ยดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถืออันดับ	“AAA(tha)”	หรืออันดับที่ตำ่�กว่�	
“CCC(tha)”	สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว		  
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลก�รจัดอันดับเครดิตตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและ						
ระยะย�วจำ�นวน	 8	 อันดับ	 โดยเริ่มจ�ก	 AAA	 ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด	 จนถึง	 D	 ซึ่งเป็น						
อันดับตำ่�สุด	โดยตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่	1	ปีขึ้นไป	และแต่ละสัญลักษณ์มี
คว�มหม�ยดังนี้

AAA	 -	 อันดับเครดิตสูงสุด	 มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด	 และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ		
    
AA	 -	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงม�ก	แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		
    
A	-	มีคว�มเสีย่งในระดบัตำ�่	บรษิทัมคีว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู	
แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ม�กกว่�
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
BBB	 -	 มีคว�มเสี่ยงในระดับป�นกล�ง	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ	แต่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และ										
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ	 ม�กกว่�	 และอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
อันดับเครดิตจ�ก	AA	ถึง	C	อ�จมีเครื่องหม�ยบวก	(+)	หรือลบ	(-)	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�ม
แตกต่�งของคุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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	 	 -ไม่มี-	
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ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

 สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566

	 	 1.	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย 

	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม	

ได้ท่ีบริษัทจัดก�รโดยตรง	 หรือท่ี	 website	 ของบริษัทจัดก�รท่ี	 http://www.kasikornasset.com	

หรือที่	Website	ของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ที่	http://www.sec.or.th

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก	Website	:	www.kasikornasset.com

ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 	 -ไม่มี-





รายงานประจำป 
กองทุนเปดเค หุนกู (K-CBOND) 
สำหรบัระยะเวลาต้ังแตวนัที ่1 สงิหาคม 2564 
ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2565 
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√“¬ß“πª√–®”ªï 
≥ 31 °√°Æ“§¡ 2565  



°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ   
(K Corporate Bond Fund: K-CBOND) 

 
°“√·∫àß™π‘¥Àπà«¬≈ß∑ÿπ ¡’∑—ÈßÀ¡¥ 2 ™π‘¥ ¥—ßπ’È 
 1. ™π‘¥ºŸâ≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª : K-CBOND-A 
 2. ™π‘¥ºŸâ≈ß∑ÿπ ∂“∫—πæ‘‡»… : K-CBOND-Z 
ª√–‡¿∑°Õß∑ÿπ °Õß∑ÿπ√«¡μ√“ “√Àπ’È  
Õ“¬ÿ‚§√ß°“√ ‰¡à°”Àπ¥ 
«—π∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π°Õß∑ÿπ 22 æƒ»®‘°“¬π 2542 
√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’ 1  ‘ßÀ“§¡ ∂÷ß 31 °√°Æ“§¡ 
 
π‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ  
 °Õß∑ÿπ¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–≈ß∑ÿπ à«π„À≠à„πÀ≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘πÕ◊ËπÕ—π‡ªìπÀ√◊Õ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫
μ√“ “√Àπ’È·≈–À√◊Õ‡ß‘πΩ“°∑’Ë‰¡à¢—¥μàÕ°ÆÀ¡“¬ °.≈.μ. ·≈–„π ∂“π°“√≥å∑’Ë‡À¡“– ¡ °Õß∑ÿπÕ“®
æ‘®“√≥“≈ß∑ÿπ à«π„À≠à„πÀ≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘πÕ—π‡ªìπÀ√◊Õ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫μ√“ “√Àπ’È∑’ËÕÕ°‚¥¬
∫√‘…—∑‡Õ°™πÀ√◊Õ√—∞«‘ “À°‘® ÷́Ëß§“¥«à“®–„Àâº≈μÕ∫·∑π®“°¥Õ°‡∫’È¬ °”‰√ à«π‡°‘π∑ÿπÀ√◊Õ√“¬‰¥â
Õ◊Ëπ„π√–¥—∫ Ÿß ∑—Èßπ’È °Õß∑ÿπÕ“®®–≈ß∑ÿπ„π —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“‡æ◊ËÕ°“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√
∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπ (Efficient Portfolio Management) Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ °Õß∑ÿπ®–‰¡à≈ß∑ÿπ 
„πμ√“ “√∑’Ë¡’≈—°…≥–¢Õß —≠≠“ ◊́ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“·Ωß (Structured Note) Õ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°
μ√“ “√∑’Ë¡’ —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“·Ωß (Structured Note) ∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπμ√“ “√Àπ’È∑’ËºŸâÕÕ° 
¡’ ‘∑∏‘„π°“√∫—ß§—∫‰∂à∂Õπ§◊π°àÕπ°”Àπ¥ (callable) À√◊Õμ√“ “√Àπ’È∑’ËºŸâ∂◊Õ¡’ ‘∑∏‘‡√’¬°„ÀâºŸâÕÕ°
™”√–Àπ’È§◊π°àÕπ°”Àπ¥ (puttable) ‚¥¬¡’°“√°”Àπ¥º≈μÕ∫·∑π‰«âÕ¬à“ß·πàπÕπÀ√◊Õ‡ªìπÕ—μ√“∑’Ë
º—π·ª√μ“¡Õ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬¢Õß ∂“∫—π°“√‡ß‘πÀ√◊ÕÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬Õ◊Ëπ ·≈–‰¡à¡’°“√°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢
°“√®à“¬º≈μÕ∫·∑π∑’ËÕâ“ßÕ‘ß°—∫ªí®®—¬Õâ“ßÕ‘ßÕ◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ 
 
π‚¬∫“¬°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈  
K-CBOND-A  ‰¡à¡’π‚¬∫“¬®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 
K-CBOND-Z  ‰¡à¡’π‚¬∫“¬®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 
 
ºŸâ¥Ÿ·≈º≈ª√–‚¬™πå 
∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ®”°—¥ (¡À“™π) 
 
π“¬∑–‡∫’¬π 
∫¡®.∏π“§“√° ‘°√‰∑¬   
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 √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈°“√‡ß‘π∑’Ë ”§—≠ 
 
 ªï 2564/2565 ªï 2563/2564 
 «—π∑’Ë 1  ‘ßÀ“§¡ 2564 «—π∑’Ë 1  ‘ßÀ“§¡ 2563 
  ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ 2565  ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ 2564 
 
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ (∫“∑) 8,890,465,840.10 7,610,516,708.20   
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘μàÕÀπà«¬ (∫“∑)  
 ™π‘¥ºŸâ≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª 18.1091 18.2359   
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘μàÕÀπà«¬ (∫“∑) 
 ™π‘¥ºŸâ≈ß∑ÿπ ∂“∫—πæ‘‡»… 18.1357 -    
°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß) „π ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘ 
 ®“°°“√¥”‡π‘πß“π (∫“∑) (83,957,689.57) 176,805,476.15   
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ 
 ™π‘¥ºŸâ≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª (%) * (0.71) 1.15    
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß‡°≥±å¡“μ√∞“π 
 ™π‘¥ºŸâ≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª (%) ** (0.72) 2.50    
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ 
 ™π‘¥ºŸâ≈ß∑ÿπ ∂“∫—πæ‘‡»… (%) * (0.36) -    
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß‡°≥±å¡“μ√∞“π 
 ™π‘¥ºŸâ≈ß∑ÿπ ∂“∫—πæ‘‡»… (%) ** (0.54) -  
 
* „™â¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπ«—π∑”°“√ ÿ¥∑â“¬¢Õß√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’   
** μ—«™’È«—¥      
  ¥—™π’™’È«—¥¢Õß°Õß∑ÿπ (Benchmark) §◊Õ §à“‡©≈’Ë¬¢Õßº≈μÕ∫·∑π√«¡ ÿ∑∏‘¢Õß¥—™π’æ—π∏∫—μ√√—∞∫“≈ 
 Õ“¬ÿ 1 - 3 ªï ¢Õß ¡“§¡μ≈“¥μ√“ “√Àπ’È ‰∑¬ (50%) º≈μÕ∫·∑π√«¡ ÿ∑∏‘¢Õß¥—™π’μ√“ “√Àπ’È¿“§ 
 ‡Õ°™π Mark-to-Market ∑’Ë¡’Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢ÕßºŸâÕÕ°μ√“ “√Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ A- ¢÷Èπ‰ª Õ“¬ÿ 1 - 3 ªï  
 ¢Õß ¡“§¡μ≈“¥μ√“ “√Àπ’È ‰∑¬ (25%) ·≈–Õ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬‡ß‘πΩ“°ª√–®” 1 ªï «ß‡ß‘ππâÕ¬°«à“ 5 ≈â“π∫“∑ 
 ‡©≈’Ë¬¢Õß 3 ∏π“§“√æ“≥‘™¬å¢π“¥„À≠à ‰¥â·°à ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ·≈–∏π“§“√ 
 ‰∑¬æ“≥‘™¬å À≈—ßÀ—°¿“…’ (25%) # ∑—Èßπ’È °“√‡ª≈’Ë¬π‡°≥±å¡“μ√∞“π∑’Ë„™â«—¥º≈°“√¥”‡π‘πß“π„π™à«ß·√° 
 Õ“®∑”„Àâº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑ÿπ√«¡¥’¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫μ—«™’È«—¥¡“μ√∞“π ‡π◊ËÕß®“°μ√“ “√Àπ’È 
 ∑’Ë°Õß∑ÿπ≈ß∑ÿπ∫“ß à«π‰¡à¡’¿“√–¿“…’ ¢≥–∑’Ëμ—«™’È«—¥¡“μ√∞“π„À¡à§”π«≥®“° ¡¡μ‘∞“πμ√“ “√Àπ’È 
 ∑—ÈßÀ¡¥‡ ’¬¿“…’   
      #* °àÕπ«—π∑’Ë 31 μÿ≈“§¡ 2562 „™â§à“‡©≈’Ë¬¢Õß Total Return of Government Bond Index  
 (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A-¢÷Èπ‰ª) (25%)  
 ·≈–Õ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬‡ß‘πΩ“°ª√–®” 1 ªï‡©≈’Ë¬¢Õß∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ·≈–∏π“§“√ 
 ‰∑¬æ“≥‘™¬å (25%) ·≈–‰¥â‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫¥—™π’™’È«—¥ªí®®ÿ∫—πμ—Èß·μà«—π∑’Ë 31 μÿ≈“§¡ 2562 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 

√“¬ß“π·≈–«‘‡§√“–Àåº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 
√–À«à“ß 1  ‘ßÀ“§¡ 2564 › 31 °√°Æ“§¡ 2565 

 
 √ÿª¿“«–‡»√…∞°‘®‰∑¬ 
 ªï 2564 ‰μ√¡“  ’Ë ‡»√…∞°‘®‰∑¬°≈—∫¡“¢¬“¬μ—«Õ’°§√—Èß∑’Ë√âÕ¬≈– 1.8 ¥’¢÷ÈπÀ≈—ß®“°À¥μ—«
‡≈Á°πâÕ¬„π‰μ√¡“ °àÕπ º≈®“°°“√∑¬Õ¬ºàÕπ§≈“¬¡“μ√°“√§«∫§ÿ¡°“√·æ√à√–∫“¥μ—Èß·μà‡¥◊Õπ
°—π¬“¬π °‘®°√√¡∑“ß‡»√…∞°‘®∑¬Õ¬øóôπμ—«°≈—∫¡“ª°μ‘μàÕ‡π◊ËÕß ª√–°Õ∫°—∫¿“§√—∞‰¥â‡√àß‡∫‘°®à“¬
ß∫ª√–¡“≥·≈–¡“μ√°“√¿“§√—∞‡¢â“¡“™à«¬ π—∫ πÿπ°“√øóôπμ—«¢Õß°”≈—ß´◊ÈÕ¿“¬„πª√–‡∑» 
¢≥–∑’Ë°“√ àßÕÕ°‡√àßμ—«¢÷Èπμ“¡°“√øóôπμ—«¢Õß‡»√…∞°‘®ª√–‡∑»§Ÿà§â“ ·≈–√“§“ ‘π§â“‚¿§¿—≥±å 
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ °Õª√°—∫ªí≠À“°“√™–ß—°ß—π¢ÕßÀà«ß‚´à°“√º≈‘μ∫√√‡∑“≈ß ∑”„Àâ¿“§Õÿμ “À°√√¡ “¡“√∂
º≈‘μ·≈– àßÕÕ°‰¥â¥’¢÷Èπ  à«π®”π«ππ—°∑àÕß‡∑’Ë¬«„π‰μ√¡“ π’È ‰¥â‡√àßμ—«¢÷Èπ°«à“ 7 ‡∑à“¡“Õ¬Ÿà∑’Ë 3.42 
· π§π º≈®“°·ºπ°“√‡ªî¥ª√–‡∑»„π‡ø ·√°¡’º≈μ—Èß·μà‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π ÷́Ëß‡√Á«°«à“§“¥°“√≥å
¢Õßμ≈“¥ ·μà·ºπ°“√‡ªî¥ª√–‡∑» –¥ÿ¥≈ß™—Ë«§√“« ‡π◊ËÕß®“°°“√·æ√à√–∫“¥‚§«‘¥ “¬æ—π∏ÿå‚Õ¡‘§
√Õπμ—Èß·μàª≈“¬‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π ÷́Ëß·æ√à°√–®“¬‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ∑”„ÀâÀ≈“¬ª√–‡∑»‰¥â™–≈Õ
·ºπ°“√‡ªî¥ª√–‡∑»™—Ë«§√“« Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ √“¬‰¥â∑àÕß‡∑’Ë¬«∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‰¥â™à«¬„Àâ¥ÿ≈∫—≠™’‡¥‘π –æ—¥
¢“¥¥ÿ≈≈¥≈ß‡À≈◊Õ 2 æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞ ®“° 5 æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞„π‰μ√¡“ °àÕπ  àßº≈
„Àâ‡ß‘π∫“∑·¢Áß§à“¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬¡“ªî¥∑’Ë 33.3 ∫“∑μàÕ¥Õ≈≈“√å À√—∞ ≥  ‘Èπ‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π Õπ÷Ëß 
·√ß°¥¥—π‡ß‘π‡øÑÕ‰¥â‡√àßμ—«¢÷Èπ¡“Õ¬Ÿà∑’Ë√âÕ¬≈– 2.4 „π‰μ√¡“  4 ®“°√âÕ¬≈– 0.7 ‰μ√¡“  “¡ ‡ªìπ
º≈®“°√“§“πÈ”¡—πμ≈“¥‚≈°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ¡“μ√°“√Õÿ¥Àπÿπ§à“ “∏“√≥Ÿª‚¿§ ‘Èπ ÿ¥≈ß ·≈–¿“«–
Õÿ∑°¿—¬„πÀ≈“¬æ◊Èπ∑’Ë‰¥â àß„Àâ√“§“Õ“À“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·μà‡ß‘π‡øÑÕ‡©≈’Ë¬∑—ÈßªïÕ¬Ÿà∑’Ë√âÕ¬≈– 1.2 ´÷Ëß¬—ß§ßÕ¬Ÿà
„°≈â°√Õ∫≈à“ß¢Õß‡ªÑ“À¡“¬§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π(™à«ß√âÕ¬≈– 1-3) ¬—ß§ß‡°◊ÈÕÀπÿπ„Àâ 
§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π§ß¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬∑’Ë√âÕ¬≈– 0.5 ´÷Ëß‡ªìπ√–¥—∫μË” ÿ¥‡ªìπ
ª√–«—μ‘°“√≥åμàÕ‰ª‡æ◊ËÕª√–§Õß°“√øóôπμ—«¢Õß‡»√…∞°‘®‰∑¬ 
 ªï 2565 ‰μ√¡“ ·√° ‡»√…∞°‘®‰∑¬¢¬“¬μ—«√âÕ¬≈– 2.2 ¥’¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 1.8 ‰μ√¡“ °àÕπ 
ªí®®—¬ π—∫ πÿπ¡“®“°°“√ àßÕÕ°¢¬“¬μ—«μàÕ‡π◊ËÕß °“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–Õÿª ß§å¿“¬„πª√–‡∑»øóôπμ—«
¿“¬À≈—ß°“√∑¬Õ¬ºàÕπ§≈“¬¡“μ√°“√§«∫§ÿ¡°“√·æ√à√–∫“¥μ—Èß·μà‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å ª√–°Õ∫°—∫
¿“§√—∞®–¡’¡“μ√°“√°√–μÿâπ°“√„™â®à“¬Õ“∑‘ ™âÕª¥’¡’§◊π §π≈–§√÷Ëß ·≈–‡√“‡∑’Ë¬«¥â«¬°—π 
‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√øóôπμ—«¢ÕßÕÿª ß§å„πª√–‡∑» ·μàÕÿª ß§å„πª√–‡∑»¬—ß§ß‡ª√“–∫“ß ‡π◊ËÕß®“°
μ≈“¥·√ßß“π¬—ß§ß‰¡àøóôπμ—« ·μà§à“§√Õß™’æ‡æ‘Ë¡¢÷Èπμ“¡√“§“æ≈—ßß“π·≈–Õ“À“√ ‡ªìπº≈®“° 
§«“¡¢—¥·¬âß√–À«à“ß√— ‡ ’́¬·≈–¬Ÿ‡§√π∑’Ë¬◊¥‡¬◊ÈÕ®“°ª≈“¬‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å  àßº≈„Àâ√“§“æ≈—ßß“π
‡√àßμ—«¢÷Èπ¡“° ∫—Ëπ∑Õπ°”≈—ß´◊ÈÕ¢Õß§√—«‡√◊Õπ ‚¥¬‡ß‘π‡øÑÕ‡√àßμ—«¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 2.4 „π‰μ√¡“ °àÕπ 
¡“Õ¬Ÿà∑’Ë√âÕ¬≈– 4.8 „π‰μ√¡“ ·√° ·μà‡ß‘π‡øÑÕ∑’Ë‡√àßμ—«π’È®“°∑“ß¥â“πÕÿª∑“π‡ªìπ ”§—≠ ∑”„Àâ 
§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π¬—ß§ßÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬∑’Ë√âÕ¬≈– 0.5 ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√øóôπμ—«
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¢Õß‡»√…∞°‘®„Àâ¡’§«“¡¡—Ëπ§ß¡“°¢÷Èπ ∑“ß¥â“πμà“ßª√–‡∑» °“√ àßÕÕ°·≈–π”‡¢â“¢¬“¬μ—«™–≈Õμ—«
≈ß º≈®“°§«“¡¢—¥·¬âß√–À«à“ß√— ‡ ’́¬°—∫¬Ÿ‡§√π ∑”„Àâ√“§“ ‘π§â“‚¿§¿—≥±å‡√àßμ—«¢÷Èπ·≈–°“√§â“
‚≈°™–≈Õμ—« ·¡â«à“ ‰∑¬®–∑¬Õ¬‡ªî¥√—∫π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«Õ’°§√—Èßμ—Èß·μàμâπ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å ∑”„Àâ¡’
®”π«ππ—°∑àÕß‡∑’Ë¬«∑¬Õ¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 1.3 · π§π„π‡¥◊Õπ¡°√“§¡ ‡ªìπ 2.1 · π§π„π‡¥◊Õπ
¡’π“§¡·μà¬—ß¡’ —¥ à«ππâÕ¬‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫™à«ß°àÕπ‚§«‘¥ ¥ÿ≈∫—≠™’‡¥‘π –æ—¥¬—ß§ß¢“¥¥ÿ≈·μà¥’¢÷Èπ‡≈Á°
πâÕ¬ ∑”„Àâ‡ß‘π∫“∑ªî¥∑’Ë 33.3 ∫“∑μàÕ¥Õ≈≈“√å À√—∞ ≥  ‘Èπ‡¥◊Õπ¡’π“§¡∑√ßμ—«‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ 
ª≈“¬ªï°àÕπ 
 ‰μ√¡“  Õß ‡»√…∞°‘®‰∑¬¢¬“¬μ—«√âÕ¬≈– 2.5 ¢¬“¬μ—«μàÕ‡π◊ËÕß‡ªìπ‰μ√¡“ ∑’Ë 3 º≈®“°
°“√∑¬Õ¬‡ªî¥‡¡◊Õß·≈–‡ªî¥ª√–‡∑»¡“°¢÷Èπ √«¡∑—Èß§«“¡°—ß«≈μàÕ‚§«‘¥∑’Ë≈¥≈ß °‘®°√√¡∑“ß
‡»√…∞°‘®„πª√–‡∑»¥’¢÷Èπ‡ªìπ≈”¥—∫ ‚¥¬¿“§∫√‘°“√·≈–∑àÕß‡∑’Ë¬«∑¬Õ¬øóôπμ—«À≈—ß∂Ÿ°°√–∑∫®“°‚§
«‘¥¡“μàÕ‡π◊ËÕß ·≈–√“¬‰¥â‡°…μ√∑’Ë¥’¢÷ÈπμàÕ‡π◊ËÕß®“°μâπªï  àßº≈„Àâ°“√∫√‘‚¿§¿“§‡Õ°™π¢¬“¬μ—«
μàÕ‡π◊ËÕß®“°°“√¢¬“¬μ—«¢ÕßÀ¡«¥∫√‘°“√·≈– ‘π§â“‰¡à§ß∑π ·μà√“§“πÈ”¡—π∑’ËÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ ŸßμàÕ
‡π◊ËÕß∑”„Àâ¿“§√—∞μâÕß∑¬Õ¬ª√—∫≈¥°“√Õÿ¥Àπÿπ√“§“πÈ”¡—π¥’‡´≈ √«¡∑—Èßº≈¢Õß°“√Õÿ¥Àπÿπ§à“‰ø
„πªï°àÕπ  àßº≈„Àâ‡ß‘π‡øÑÕ‡√àßμ—«¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 2.2 ª≈“¬ªï°àÕπ‰ª∑’Ë√âÕ¬≈– 7.7 „π‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 
∑” ∂‘μ‘ Ÿß ÿ¥„π√Õ∫ 13 ªï ÷́Ëß‡ß‘π‡øÑÕ¢Õß‰∑¬‡√àßμ—«¢÷Èπ‡™àπ‡¥’¬«°—∫À≈“¬ª√–‡∑» Õ“∑‘ À√—∞ 
¬ÿ‚√ª ∑”„Àâ∏π“§“√°≈“ß À√—∞μâÕß‡√àßª√—∫‡æ‘Ë¡¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈‡ß‘π‡øÑÕ∑’Ë‡√àß¢÷Èπ‡°‘π‡ªÑ“
À¡“¬μàÕ‡π◊ËÕß ‰¥â √â“ß§«“¡º—πº«π„Àâμ≈“¥°“√‡ß‘π‚≈°  à«π∑“ß¥â“πμà“ßª√–‡∑» ¡Ÿ≈§à“ àßÕÕ°
¬—ß§ß¢¬“¬μ—«‡°◊Õ∫√âÕ¬≈– 10 ™–≈Õ≈ß®“°√âÕ¬≈– 19 „πªï°àÕπ ‡π◊ËÕß®“°‡»√…∞°‘®§Ÿà§â“™–≈Õμ—«
®“°º≈¢Õß ß§√“¡„π¬Ÿ‡§√π·≈–®’πªî¥‡¡◊Õß‡æ◊ËÕ °—¥‚§«‘¥ √“§“πÈ”¡—π„π√–¥—∫ Ÿß °“√ àß°≈—∫
°”‰√·≈–‡ß‘πªíπº≈¢Õß∏ÿ√°‘®μà“ß™“μ‘ °¥¥—π„Àâ¥ÿ≈∫—≠™’‡¥‘π –æ—¥‰μ√¡“  Õß¢“¥¥ÿ≈‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 
8.6 æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å ®“° 2.1 æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å„π‰μ√¡“ ·√°  àßº≈„Àâ‡ß‘π∫“∑∑¬Õ¬ÕàÕπ§à“≈ß¡“
ªî¥∑’Ë 35.3 ∫“∑μàÕ¥Õ≈≈“√å À√—∞ ≥  ‘Èπ‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬πÕàÕπ§à“≈ß√âÕ¬≈– 6.0 ®“°‰μ√¡“ °àÕπ 
ÕàÕπ§à“¡“°≈ß√Õß®“°§à“‡ß‘π‡¬π·≈–‡ß‘π«Õπ‡°“À≈’„μâ∑’ËÕàÕπ§à“√âÕ¬≈– 10.3 ·≈– 6.7 μ“¡≈”¥—∫ 
 ‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ ‡§√◊ËÕß™’È‡»√…∞°‘®‰∑¬¬—ß§ß¢¬“¬μ—«μàÕ‡π◊ËÕß·μà™–≈Õμ—«≈ßμ“¡Õÿª ß§å„π
ª√–‡∑»·≈–μà“ßª√–‡∑»∑’Ë≈¥≈ß ·μà¿“§∫√‘°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«¬—ß§ßª√—∫¥’¢÷Èπμ“¡
®”π«ππ—°∑àÕß‡∑’Ë¬«μà“ß™“μ‘∑’Ë‡√àßμ—«¢÷Èπ¡“‡°‘π°«à“ 1 ≈â“π§π‡ªìπ§√—Èß·√°μ—Èß·μà¡’°“√·æ√à√–∫“¥
‚§«‘¥ 19 º≈®“°°“√‡ªî¥ª√–‡∑»‡μÁ¡√Ÿª·∫∫„π‡¥◊Õππ’È ¢≥–∑’Ë¡Ÿ≈§à“°“√ àßÕÕ° ‘π§â“ª√—∫≈¥≈ß
 Õ¥§≈âÕß°—∫Õÿª ß§åª√–‡∑»§Ÿà§â“∑’Ë™–≈Õμ—«‚¥¬‡©æ“–°“√ àßÕÕ°‰ª®’π‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡À¥μ—« 
20% ∑à“¡°≈“ßÕÿª ß§å∑’ËÕàÕπ·Õ‡π◊ËÕß®“°‡»√…∞°‘®®’π‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬ 
‚§«‘¥‡ªìπ»Ÿπ¬å·≈–¿“§Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å∑’Ëμ°μË” 
 Õπ÷Ëß ‡ß‘π∫“∑ÕàÕπ§à“≈ß 2.8% ®“°‡¥◊Õπ°àÕπ≈ß¡“ªî¥∑’Ë 36.3 ∫“∑μàÕ¥Õ≈≈“√å À√—∞ ≥  ‘Èπ
‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ ´÷ËßÕàÕπ§à“¡“°°«à“¿Ÿ¡‘¿“§ ‡π◊ËÕß®“°¥ÿ≈∫—≠™’‡¥‘π –æ—¥‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡¢“¥¥ÿ≈  
4 æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å ∑” ∂‘μ‘ Ÿß ÿ¥„πªïπ’È º≈®“°°“√π”‡¢â“∑Õß§”∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ°¥¥—π§à“‡ß‘π∫“∑πÕ°
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 

‡Àπ◊Õ®“°π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π∑’Ëμ÷ßμ—«¢÷Èπ¢Õß∏π“§“√°≈“ß À√—∞œ  à«π‡§√◊ËÕß™’È°“√∫√‘‚¿§·≈–°“√
≈ß∑ÿπ¿“§‡Õ°™π™–≈Õ≈ßÀ≈—ß®“°‡√àß‰ª„π™à«ß°àÕπÀπâ“ ·¡â«à“μ≈“¥·√ßß“π∑¬Õ¬øóôπμ—«μ“¡
¿“«–‡»√…∞°‘® ·μà§à“§√Õß™’æ∑’Ë ŸßμàÕ‡π◊ËÕß¬—ß§ß°¥¥—π°“√„™â®à“¬ ∑à“¡°≈“ß¿“«–‡ß‘π‡øÑÕ∑’Ë‡√àßμ—«
¢÷Èπ¡“‡°‘π°«à“√âÕ¬≈– 7 ‡ªìπ‡¥◊Õπ∑’Ë 3 ´÷Ëß Ÿß ÿ¥„π√Õ∫ 14 ªï ‡π◊ËÕß®“°√“§“æ≈—ßß“π·≈–Õ“À“√
‡æ‘Ë¡¢÷Èπμ“¡μ≈“¥‚≈° ¥—ßπ—Èπ §≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π∑¬Õ¬ àß —≠≠“≥®–∑¬Õ¬ª√—∫‡æ‘Ë¡
¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬„π°“√ª√–™ÿ¡„π™à«ß∑’Ë‡À≈◊Õ¢Õßªï ´÷Ëß·π«‚πâ¡¥Õ°‡∫’È¬‰∑¬®– Õ¥§≈âÕß¥Õ°‡∫’È¬
‚≈°¡“°¢÷Èπ 
 
μ≈“¥‡ß‘π 
 §≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π „π°“√ª√–™ÿ¡ «—π∑’Ë 4  ‘ßÀ“§¡ «—π∑’Ë 29 °—π¬“¬π «—π∑’Ë 10 
æƒ»®‘°“¬π «—π∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ 2564 «—π∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å ·≈–«—π∑’Ë 30 ¡’π“§¡ 2565 ¡’¡μ‘‡ªìπ
‡Õ°©—π∑å „Àâ§ßÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬‰«â∑’Ë 0.50% μàÕªï ‚¥¬ª√–‡¡‘π«à“‡»√…∞°‘®‰∑¬„πªï 2565 
·≈– 2566 ®–¢¬“¬μ—«‰¥âμàÕ‡π◊ËÕß ·¡â¡“μ√°“√§«Ë”∫“μ√√— ‡ ’́¬®– àßº≈°√–∑∫μàÕ‡»√…∞°‘®‰∑¬
ºà“π°“√ª√—∫¢÷Èπ¢Õß√“§“æ≈—ßß“π·≈– ‘π§â“‚¿§¿—≥±å ·≈–Õÿª ß§åμà“ßª√–‡∑»∑’Ë™–≈Õ≈ß ∑—Èßπ’È 
°“√øóôπμ—«¢Õß‡»√…∞°‘®‰∑¬‡ªìπ‰ªμ“¡°“√øóôπμ—«¢ÕßÕÿª ß§å„πª√–‡∑»·≈–¿“§°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 
‚¥¬º≈¢Õß°“√√–∫“¥¢Õß‡™◊ÈÕ‰«√— ‚§«‘¥-19  “¬æ—π∏ÿå‚Õ¡‘§√ÕπμàÕ°‘®°√√¡∑“ß‡»√…∞°‘®‰¡à¡“°
‡∑à“√–≈Õ°°àÕπÀπâ“ ·≈–·¡â¡“μ√°“√§«Ë”∫“μ√√— ‡´’¬ àßº≈„Àâμâπ∑ÿπ ‘π§â“ Ÿß¢÷Èπ ·μà®–‰¡à°√–∑∫
·π«‚πâ¡°“√øóôπμ—«¢Õß‡»√…∞°‘®‚¥¬√«¡ ¿“¬„μâ°√Õ∫°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√‡ß‘π∑’Ë¡’‡ªÑ“À¡“¬‡æ◊ËÕ
√—°…“‡ ∂’¬√¿“æ√“§“ §«∫§Ÿà°—∫¥Ÿ·≈‡»√…∞°‘®„Àâ‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π·≈–‡μÁ¡»—°¬¿“æ ·≈–√—°…“
‡ ∂’¬√¿“æ√–∫∫°“√‡ß‘π §≥–°√√¡°“√œ ¬—ß„ÀâπÈ”Àπ—°°—∫°“√ π—∫ πÿπ°“√øóôπμ—«¢Õß‡»√…∞°‘®
‡ªìπ ”§—≠ ∑—Èßπ’È §≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π®–μ‘¥μ“¡ªí®®—¬∑’Ë àßº≈°√–∑∫μàÕ·π«‚πâ¡
‡»√…∞°‘®·≈–‡ß‘π‡øÑÕ ‰¥â·°à √“§“æ≈—ßß“π·≈– ‘π§â“‚¿§¿—≥±å‚≈° °“√ àßºà“πμâπ∑ÿπ∑’Ë Ÿß¢÷Èπ 
·≈–ªí≠À“¿Ÿ¡‘√—∞»“ μ√å∑’ËÕ“®¢¬“¬«ß°«â“ß·≈– √â“ß§«“¡‰¡à·πàπÕπ„π√–¬–μàÕ‰ª ‚¥¬æ√âÕ¡„™â
‡§√◊ËÕß¡◊Õπ‚¬∫“¬°“√‡ß‘π∑’Ë‡À¡“– ¡À“°®”‡ªìπ 
 §≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π „π°“√ª√–™ÿ¡«—π∑’Ë 8 ¡‘∂ÿπ“¬π 2565 ¡’¡μ‘ 4 μàÕ 3 ‡ ’¬ß 
„Àâ§ßÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬‰«â∑’Ë√âÕ¬≈– 0.50 μàÕªï ‚¥¬ 3 ‡ ’¬ß‡ÀÁπ§«√„Àâ¢÷ÈπÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬
π‚¬∫“¬√âÕ¬≈– 0.25 μàÕªï ∑—Èßπ’È§≥–°√√¡°“√œ ª√–‡¡‘π«à“‡»√…∞°‘®‰∑¬®–¢¬“¬μ—«‰¥âμàÕ‡π◊ËÕß
·≈–¡’‚Õ°“ øóôπμ—«¥’°«à“∑’Ëª√–‡¡‘π‰«â ®“°Õÿª ß§å„πª√–‡∑»·≈–·√ß àß®“°°“√°≈—∫¡“¢Õßπ—°
∑àÕß‡∑’Ë¬«μà“ß™“μ‘∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ¥â“πÕ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕ∑—Ë«‰ª¡’·π«‚πâ¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·≈–Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿßπ“π°«à“∑’Ë
ª√–‡¡‘π‰«â‡¥‘¡ ®“°°“√ª√—∫¢÷Èπ¢Õß√“§“πÈ”¡—π·≈–°“√ àßºà“πμâπ∑ÿπ∑’Ë¡“°·≈–π“π°«à“§“¥ 
¡Õß‰ª¢â“ßÀπâ“ °“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√‡ß‘π∑’ËºàÕπ§≈“¬¡“°„π√–¥—∫ªí®®ÿ∫—π®–¡’§«“¡®”‡ªìπ≈¥≈ß 
Õ¬à“ß‰√°Á¥’ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“‡»√…∞°‘®„π√–¬–μàÕ‰ª®–øóôπμ—«‰¥âÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßμ“¡§“¥ °√√¡°“√ à«π
„À≠à®÷ß‡ÀÁπ§«√„Àâ§ßÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬‰«â„π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èßπ’È ‚¥¬®–μ‘¥μ“¡æ—≤π“°“√¢Õß
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°“√øóôπμ—«∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π‡ß‘π‡øÑÕÕ¬à“ß„°≈â™‘¥  à«π°√√¡°“√ 3 ∑à“π‡ÀÁπ«à“·π«
‚πâ¡°“√øóôπμ—«¢Õß‡»√…∞°‘®·≈–§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π‡ß‘π‡øÑÕ¡’§«“¡™—¥‡®π‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–ª√—∫¢÷ÈπÕ—μ√“
¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬„π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èßπ’È 
 
μ≈“¥μ√“ “√Àπ’È 
 ‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ 2564 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√‚¥¬√«¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π™à«ß·§∫Ê 
‚¥¬Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√√–¬– —Èπ∂÷ß°≈“ß ª√—∫≈¥≈ß 0.01-0.08% ·≈–Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π
æ—π∏∫—μ√√–¬–¬“«ª√—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 0.01-0.07% Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π√–¬– —Èπª√—∫≈¥≈ß®“°°“√∑’Ëμ≈“¥
§“¥«à“ §≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°“√‡ß‘πÕ“®ª√—∫≈¥¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬„π°“√ª√–™ÿ¡§√—ÈßμàÕÊ ‰ª 
‡π◊ËÕß®“°¡’‡ ’¬ß¢â“ßπâÕ¬‡ πÕ„Àâª√—∫≈¥Õ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬≈ß„π°“√ª√–™ÿ¡«—π∑’Ë 5  ‘ßÀ“§¡ √«¡∂÷ß
°“√ª√—∫≈¥§“¥°“√≥åÕ—μ√“°“√¢¬“¬μ—«∑“ß‡»√…∞°‘®‰∑¬®“°º≈°√–∑∫¢Õß°“√·æ√à√–∫“¥¢Õß‚§
«‘¥-19 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π√–¬–¬“«ª√—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡π◊ËÕß®“°π—°≈ß∑ÿπ§“¥°“√≥å«à“∏π“§“√°≈“ß
 À√—∞œ ®– àß —≠≠“≥∑’Ë™—¥‡®π¡“°¢÷Èπ‡°’Ë¬«°—∫∑‘»∑“ßÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬ √«¡∑—Èß·π«‚πâ¡°“√ª√—∫≈¥
«ß‡ß‘π„π‚§√ß°“√´◊ÈÕæ—π∏∫—μ√μ“¡¡“μ√°“√ºàÕπ§≈“¬‡™‘ßª√‘¡“≥ (QE) ‡ß‘π∫“∑·¢Áß§à“¢÷Èπ 
1.69% ®“° ‘Èπ‡¥◊Õπ°àÕπ∑’Ë√–¥—∫ 32.894 ∫“∑μàÕ¥Õ≈≈“√å À√—∞ ¡“ªî¥∑’Ë 32.338 ∫“∑μàÕ¥Õ≈≈“√å
 À√—∞ „π«—π∑’Ë 31  ‘ßÀ“§¡ 
 ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π 2564 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√ª√—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑ÿ°™à«ßÕ“¬ÿ ®“°ªí®®—¬„π
ª√–‡∑»À≈—ß®“° ”π—°ß“π∫√‘À“√Àπ’È “∏“√≥– °√–∑√«ß°“√§≈—ß ( ∫π.) ª√–°“»·ºπ°“√°Ÿâ‡ß‘π
„πªïß∫ª√–¡“≥Àπâ“ ‚¥¬®–¡’°“√ÕÕ°æ—π∏∫—μ√ Ÿß°«à“∑’Ëμ≈“¥§“¥‰«â‡¥‘¡∂÷ß°«à“ 30% ®“°‡¥‘¡§“¥
‰«â 8-9 · π≈â“π∫“∑ ‡ªìπ 1.1-1.3 ≈â“π≈â“π∫“∑ ª√–°Õ∫°—∫°√–∑√«ß°“√§≈—ßÕ“®¢¬“¬‡æ¥“π
Àπ’È “∏“√≥–®“° 60% ‡ªìπ 70% ¢Õß®’¥’æ’‡ªìπ°“√™—Ë«§√“« ·≈–ªí®®—¬μà“ßª√–‡∑» ®“°°“√∑’Ë
Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√√—∞∫“≈ À√—∞œ Õ“¬ÿ 10 ªï ª√—∫μ—«¢÷Èπ·μ–√–¥—∫ 1.53%  Ÿß ÿ¥„π√Õ∫ 
3 ‡¥◊Õπ ®“°‡»√…∞°‘® À√—∞œ ∑’Ëøóôπμ—«·¢Áß·°√àß §«“¡°—ß«≈μàÕ°“√æÿàß¢÷Èπ¢ÕßÕ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕ ·≈–
°“√∑’Ë∏π“§“√°≈“ß À√—∞œ  àß —≠≠“≥ª√—∫¢÷Èπ¥Õ°‡∫’È¬‡√Á«°«à“∑’Ëμ≈“¥§“¥°“√≥å 
 ‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ 2564 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√ª√—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑ÿ°™à«ßÕ“¬ÿ ®“°ªí®®—¬„πª√–‡∑»
‡√◊ËÕßÕÿª∑“π¢Õßæ—π∏∫—μ√®”π«π¡“°°«à“∑’Ëμ≈“¥§“¥°«à“ 30% √«¡∂÷ß§«“¡°—ß«≈‡√◊ËÕß‡ß‘π‡øÑÕ
®“°√“§“πÈ”¡—π∑’Ë Ÿß¢÷Èπ ·≈–°“√∑’Ëμ≈“¥§“¥«à“∏π“§“√°≈“ß À√—∞œ ¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–∑¬Õ¬≈¥°“√
ºàÕπ§≈“¬π‚¬∫“¬∑“ß°“√‡ß‘π ‚¥¬°“√ª√—∫≈¥«ß‡ß‘π„π‚§√ß°“√ ◊́ÈÕæ—π∏∫—μ√μ“¡¡“μ√°“√ºàÕπ
§≈“¬‡™‘ßª√‘¡“≥ (QE) „π‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π 
 º≈μÕ∫·∑π®“°°“√≈ß∑ÿπ„πæ—π∏∫—μ√√—∞∫“≈‡¡◊ËÕ«—¥®“°¥—™π’º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√ ÿ∑∏‘ 
(Government Bond Total Return Index) ≈¥≈ß√âÕ¬≈– 3.49 ®“°«—π ‘Èπ√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’
°àÕπ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 

 ‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π 2564 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√‚¥¬√«¡ª√—∫≈¥≈ß ‚¥¬Õ—μ√“º≈μÕ∫
·∑πæ—π∏∫—μ√√– —Èπ∂÷ß°≈“ß ‰¡à‡°‘π 20 ªï ª√—∫μ—«≈¥≈ß 0.01-0.22% ¢≥–∑’ËÕ—μ√“º≈μÕ∫·∑π
æ—π∏∫—μ√√–¬–¬“«‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π°√Õ∫·§∫Ê ∫«°·≈–≈∫‰¡à‡°‘π 0.03% ∑—Èßπ’È Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π
‚¥¬√«¡ª√—∫≈¥≈ß ¡“®“°·√ß´◊ÈÕ®“°π—°≈ß∑ÿπμà“ß™“μ‘‡¢â“´◊ÈÕ§àÕπ¢â“ß¡“° ª√–°Õ∫π—°≈ß∑ÿπ¡’
§«“¡°—ß«≈¡“°¢÷Èπ¿“¬À≈—ßÕß§å°“√Õπ“¡—¬‚≈° (WHO) ÕÕ°§”‡μ◊Õπ‡√◊ËÕß‡™◊ÈÕ‰«√— ‚§«‘¥-19 
 “¬æ—π∏ÿå‚Õ¡‘§√Õπ ∑’Ë¡’·π«‚πâ¡®–·æ√à√–∫“¥‰ª∑—Ë«‚≈° 
 ‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2564 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√‚¥¬√«¡ª√—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ®“°°“√∑’Ëμ≈“¥¡Õß
«à“°“√√–∫“¥¢Õß‚Õ¡‘§√Õπ®–‰¡à àßº≈°√–∑∫μàÕ°“√øóôπμ—«‡»√…∞°‘®¡“°π—° ·≈–·√ß°¥¥—π 
°“√ª√—∫¢÷Èπ¥Õ°‡∫’È¬∑—Ë«‚≈° ‚¥¬§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π ∏π“§“√°≈“ß À√—∞œ (‡ø¥) ¡’¡μ‘
ª√—∫‡æ‘Ë¡Õ—μ√“°“√≈¥§‘«Õ’®“°‡¥◊Õπ≈– 1.5 À¡◊Ëπ≈â“π¥Õ≈≈“√å  Ÿà√–¥—∫ 3.0 À¡◊Ëπ≈â“π¥Õ≈≈“√å ·≈–
 àß —≠≠“≥æ√âÕ¡¢÷Èπ¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬∂÷ß 3 §√—Èß„πªï 2022 ®“°°“√∑’Ë‡ø¥¡Õß«à“ªí≠À“‡ß‘π‡øÑÕ
°”≈—ß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëπà“°—ß«≈μàÕ‡»√…∞°‘® À√—∞œ ∏π“§“√°≈“ßÕ—ß°ƒ… (BoE) ¡’¡μ‘ 8-1 ‡ ’¬ßª√—∫¢÷Èπ
Õ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬ Ÿà√–¥—∫ 0.25% ‡æ◊ËÕ °—¥°“√æÿàß¢÷Èπ¢Õß‡ß‘π‡øÑÕ  «π∑“ß°—∫∑’Ëμ≈“¥§“¥ π—∫
‡ªìπ∏π“§“√°≈“ß¢π“¥„À≠à·Ààß·√°∑’Ëª√–°“»¢÷Èπ¥Õ°‡∫’È¬π—∫μ—Èß·μà‡°‘¥°“√√–∫“¥¢Õß‚§«‘¥-19 
¢≥–∑’Ë∏π“§“√°≈“ß¬ÿ‚√ª (ECB)  àß —≠≠“≥≈¥«ß‡ß‘π´◊ÈÕæ—π∏∫—μ√ ·≈–§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬
°“√‡ß‘π (°πß.) „π°“√ª√–™ÿ¡«—π∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ 2564 ¡’¡μ‘‡ªìπ‡Õ°©—π∑å„Àâ§ßÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬
π‚¬∫“¬‰«â∑’Ë 0.50% μàÕªï 
 ‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2565 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√‚¥¬√«¡ª√—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ®“°§«“¡°—ß«≈‡√◊ËÕß
∏π“§“√°≈“ß À√—∞œ Õ“®ª√—∫¢÷Èπ¥Õ°‡∫’È¬¡“°°«à“ 0.25% „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∂—¥‰ª ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“
®“°°“√æÿàß¢÷Èπ¢Õßμ—«‡≈¢‡ß‘π‡øÑÕ ·≈–°“√ª√—∫≈¥¢π“¥ß∫¥ÿ≈Õ“®‡√‘Ë¡¢÷ÈπÀ≈—ß®“°∑’Ë‡√‘Ë¡ª√—∫¢÷Èπ¥Õ°
‡∫’È¬‰ª·≈â« 
 ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å 2565 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√‚¥¬√«¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π°√Õ∫·§∫Ê ®“°
§«“¡°—ß«≈‡√◊ËÕßº≈°√–∑∫¢Õß ß§√“¡√–À«à“ß√— ‡ ’́¬°—∫¬Ÿ‡§√π ∑’ËÕ“®‡ªìπμ—«·ª√„À¡àμàÕ°“√
μ—¥ ‘π„®π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π¢Õß∏π“§“√°≈“ßÀ≈—°μà“ßÊ ‚¥¬π—°≈ß∑ÿπ¬—ß¡’§«“¡°—ß«≈«à“∏π“§“√°≈“ß
 À√—∞œ Õ“®ª√—∫¢÷Èπ¥Õ°‡∫’È¬¡“°°«à“ 0.25% ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°°“√æÿàß¢÷Èπ¢Õßμ—«‡≈¢‡ß‘π‡øÑÕ ·≈–
°“√ª√—∫≈¥¢π“¥ß∫¥ÿ≈Õ“®‡√‘Ë¡¢÷ÈπÀ≈—ß®“°∑’Ë‡√‘Ë¡ª√—∫¢÷Èπ¥Õ°‡∫’È¬‰ª·≈â« „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∂—¥‰ª 
‡ß‘π∑ÿπμà“ßª√–‡∑»‡¢â“≈ß∑ÿπ„πæ—π∏∫—μ√√–¬– —Èπ  àßº≈„Àâ‡ß‘π∫“∑·¢Áß§à“¢÷Èπ√âÕ¬≈– 2.12 ®“° ‘Èπ
‡¥◊Õπ°àÕπ∑’Ë 33.431 ∫“∑μàÕ¥Õ≈≈“√å À√—∞ ¡“ªî¥∑’Ë 32.723 ∫“∑μàÕ¥Õ≈≈“√å À√—∞ 
 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2565 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√ª√—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑ÿ°™à«ßÕ“¬ÿ „π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—π
°—∫æ—π∏∫—μ√√—∞∫“≈ À√—∞œ ®“° ∂“π°“√≥å§«“¡¢—¥·¬âß√–À«à“ß√— ‡´’¬°—∫¬Ÿ‡§√π √«¡∂÷ß°“√∑’Ë
§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π (FOMC) ∏π“§“√°≈“ß À√—∞œ (‡ø¥) „π°“√ª√–™ÿ¡«—π∑’Ë 
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16 ¡’π“§¡ 2565 ¡’¡μ‘ª√—∫¢÷ÈπÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬√–¬– —Èπ 0.25%  Ÿà√–¥—∫ 0.25-0.50% ·≈– àß
 —≠≠“≥ª√—∫¢÷ÈπÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬Õ’° 6 §√—ÈßÊ ≈– 0.25% „π™à«ß∑’Ë‡À≈◊Õ¢Õßªïπ’È „π¢≥–∑’Ë™à«ßª≈“¬
‡¥◊Õπ Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√ À√—∞œ ‡°‘¥¿“«– inverted yield curve ‚¥¬Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π
æ—π∏∫—μ√√—∞∫“≈ À√—∞œÕ“¬ÿ 5 ªï Õ¬Ÿà Ÿß°«à“æ—π∏∫—μ√Õ“¬ÿ 30 ªï ‡ªìπ°“√ àß —≠≠“≥«à“Õ“®‡°‘¥
¿“«–‡»√…∞°‘®∂¥∂Õ¬„π√–¬–¢â“ßÀπâ“ ∑—Èßπ’È §≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π (°πß.) ¡’¡μ‘§ßÕ—μ√“
¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬μ“¡∑’Ëμ≈“¥§“¥°“√≥å‰«â 
  ‡¥◊Õπ‡¡…“¬π 2565 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√ª√—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑ÿ°™à«ßÕ“¬ÿ „π∑‘»∑“ß‡¥’¬«
°—∫Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√ À√—∞œ ®“°ª√‘¡“≥æ—π∏∫—μ√√–¬–¬“«¢Õß‰∑¬∑’Ëª√–°“»ÕÕ°¡“
¡“°°«à“∑’Ëμ≈“¥§“¥Õ¬à“ß¡’π—¬¬– ·≈–§«“¡°—ß«≈«à“∏π“§“√°≈“ß À√—∞œ ®– àß —≠≠“≥‡æ‘Ë¡
§«“¡‡¢â¡ß«¥„ππ‚¬∫“¬°“√‡ß‘πÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ‚¥¬ª√—∫‡æ‘Ë¡Õ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬√âÕ¬≈– 0.50  Ÿà
√–¥—∫ 0.75-1.00 „π°“√ª√–™ÿ¡‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ ‡æ◊ËÕ·°âªí≠À“‡ß‘π‡øÑÕ∑’Ë¥’¥μ—«¢÷Èπ®“°º≈¢Õß√“§“
πÈ”¡—π 
 ‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ 2565 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√„π°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 12 ªï·≈–μË”°«à“ ª√—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
μ“¡·π«‚πâ¡∑‘»∑“ßπ‚¬∫“¬°“√‡ß‘π‚≈°·≈–‡ß‘π‡øÑÕ ‚¥¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„πÕ—μ√“∑’Ë™≈Õ≈ß°«à“‡¥◊Õπ°àÕπ
Àπâ“ À≈—ß®“°¥—™π’√“§“°“√„™â®à“¬‡æ◊ËÕ°“√∫√‘‚¿§ à«π∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª ´÷Ëß√«¡À¡«¥Õ“À“√·≈–
æ≈—ßß“π (¥—™π’ PCE)  À√—∞œ ‡¥◊Õπ‡¡…“¬π ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„πÕ—μ√“∑’Ë≈¥≈ß°«à“‡¥◊Õπ¡’π“§¡ ∑”„Àâπ—°
≈ß∑ÿπ‡√‘Ë¡¡’¡ÿ¡¡Õß«à“‡ß‘π‡øÑÕ À√—∞œ Õ“®ºà“π®ÿ¥ Ÿß ÿ¥‰ª·≈â« ·≈–°”≈—ßÕ¬Ÿà„π¿“«–™≈Õμ—«≈ß 
∑”„Àâ∏π“§“√°≈“ß À√—∞œ  “¡“√∂™≈Õ°“√ª√—∫¢÷ÈπÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡»√…∞°‘®‡¢â“ Ÿà¿“«–
∂¥∂Õ¬ ·≈–‰¡à®”‡ªìπμâÕß¢÷ÈπÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬Õ¬à“ß√ÿπ·√ß‡æ◊ËÕ·°âªí≠À“‡ß‘π‡øÑÕ ¢≥–∑’ËÕ—μ√“ 
º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√„π°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 13-20 ªï ª√—∫≈¥≈ß À≈—ß®“°º≈°“√∑”∏ÿ√°√√¡·≈°‡ª≈’Ë¬π
æ—π∏∫—μ√‡æ◊ËÕª√—∫‚§√ß √â“ßÀπ’Èæ—π∏∫—μ√√—∞∫“≈°àÕπ§√∫°”Àπ¥ ¢Õß ”π—°ß“π∫√‘À“√Àπ’È
 “∏“√≥– (Bond Switching) ‰¥â√—∫§«“¡ π„®Õ¬à“ß¡“°®“°π—°≈ß∑ÿπ°≈ÿà¡ ∂“∫—π°“√‡ß‘π„π
ª√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–æ—π∏∫—μ√™à«ßÕ“¬ÿ 10-20 ªï 
 ∏π“§“√°≈“ß À√—∞œ (Fed) ¡’¡μ‘‡Õ°©—π∑åª√—∫¢÷ÈπÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬√–¬– —Èπ 0.50%  Ÿà√–¥—∫ 
0.75-1.00% „π°“√ª√–™ÿ¡«—π∑’Ë 3-4 æƒ…¿“§¡ ·≈– àß —≠≠“≥ª√—∫¢÷Èπ¥Õ°‡∫’È¬Õ’° 0.50% 
„π°“√ª√–™ÿ¡ 2 §√—Èß¢â“ßÀπâ“ ‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡‡ß‘π‡øÑÕ √«¡∂÷ßª√–°“»·ºπ∑¬Õ¬ª√—∫≈¥¢π“¥ß∫¥ÿ≈ 
(QT) ´÷Ëß®–‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√μ—Èß·μà‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 
 ‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2565 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√‚¥¬√«¡ª√—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ∑—Èß®“°§«“¡°—ß«≈
·π«‚πâ¡°“√‡√àß¢÷Èπ¥Õ°‡∫’È¬¢Õß§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π À√—∞œ „π‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π ·≈–
√“¬ß“πμ—«‡≈¢‡ß‘π‡øÑÕ‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ÕÕ°¡“ Ÿß∂÷ß 7.1% ∑”„Àâπ—°≈ß∑ÿπ§“¥«à“ 
§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π®–μâÕß‡√àß¢÷ÈπÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬‡æ◊ËÕ °—¥‡ß‘π‡øÑÕ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 

„π À√—∞œ º≈°“√ª√–¡Ÿ≈„π«—π∑’Ë 14 ¡‘∂ÿπ“¬π 65 æ—π∏∫—μ√‰∑¬Õ“¬ÿ 3 ‡¥◊Õπ ¡’Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π 
√–À«à“ß 0.50-0.74% ‡©≈’Ë¬ 0.68681% ·≈– 1 ªï Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π√–À«à“ß 1.10-1.289% 
‡©≈’Ë¬ 1.22253% ª√—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“°‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π¢Õßæ—π∏∫—μ√∑’Ë¡’°“√´◊ÈÕ¢“¬„π«—π
°àÕπÀπâ“ ‚¥¬Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√Õ“¬ÿ 3 ‡¥◊Õπ 0.44% ·≈– 1 ªï ªî¥∑’Ë 0.60% (+0.13%) 
·≈– 1.09% (+0.42%) 
 ‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ 2565 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√ª√—∫μ—«≈¥≈ß®“°§«“¡°—ß«≈¿“«–
‡»√…∞°‘®∂¥∂Õ¬ ¢≥–∑’ËÕ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕ¬—ß§ß‡√àßμ—« ∑”„Àâπ—°≈ß∑ÿπ°≈—∫‡¢â“≈ß∑ÿπ„πæ—π∏∫—μ√„π
∞“π– ‘π∑√—æ¬åª≈Õ¥¿—¬¡“°¢÷Èπ ·¡â«à“∏π“§“√°≈“ß À√—∞œ (Fed) „π°“√ª√–™ÿ¡«—π∑’Ë 27 °.§. ¡’
¡μ‘¢÷ÈπÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬ 0.75%  Ÿà√–¥—∫ 2.25-2.50% μ“¡∑’Ëμ≈“¥§“¥‰«â √«¡∂÷ß‡ªìπ°“√¢÷ÈπÕ—μ√“ 
¥Õ°‡∫’È¬„π√–¥—∫ 0.75% ‡ªìπ§√—Èß∑’Ë Õßμ‘¥μàÕ°—π μàÕ‡π◊ËÕß®“°°“√ª√–™ÿ¡„π‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 
∂◊Õ‡ªìπ°“√ª√—∫¢÷ÈπÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬ Õß§√—Èß√«¡°—π„π√–¥—∫∑’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥μ—Èß·μàμâπªï 2533 ·μà àß
 —≠≠“≥®–≈¥§«“¡‡√Á«„π°“√¢÷ÈπÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬„πÕπ“§μÀ≈—ß®“°°“√ª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫μàÕ
‡»√…∞°‘®·≈–‡ß‘π‡øÑÕ 
 º≈μÕ∫·∑π®“°°“√≈ß∑ÿπ„πæ—π∏∫—μ√√—∞∫“≈‡¡◊ËÕ«—¥®“°¥—™π’º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√ ÿ∑∏‘ 
(Government Bond Total Return Index) ≈¥≈ß√âÕ¬≈– 8.10 ®“°«—π ‘Èπ√Õ∫√–¬–‡«≈“ 
∫—≠™’°àÕπ 
 
§«“¡‡ÀÁπ¢Õß∫√‘…—∑®—¥°“√°Õß∑ÿπ√«¡‡°’Ë¬«°—∫°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ‡ªìπ∑√—æ¬å ‘π¢Õß°Õß∑ÿπ√«¡ 
 ‡π◊ËÕß®“°°Õß∑ÿπ¡’π‚¬∫“¬®–≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ· «ßÀ“º≈μÕ∫·∑π∑’Ë§àÕπ¢â“ß ¡Ë”‡ ¡Õ‚¥¬¡’ 
§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°°“√≈ß∑ÿπ„π√–¥—∫μË”À√◊Õª“π°≈“ß¢÷Èπ°—∫ —¥ à«π¢Õßμ√“ “√Àπ’È¿“§√—∞·≈–¿“§
‡Õ°™π∑’Ë°Õß∑ÿπ≈ß∑ÿπ „π™à«ß√Õ∫ªï∫—≠™’∑’Ëºà“π¡“ °Õß∑ÿπ‡≈◊Õ°„™âπ‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë√–¡—¥√–«—ß
·μà¬—ßæ¬“¬“¡ √â“ßº≈μÕ∫·∑π„π√–¥—∫∑’Ë¥’ ‚¥¬‰¥â°√–®“¬°“√≈ß∑ÿπ‰ª„πμ√“ “√Àπ’Èª√–‡¿∑
μà“ßÊ ‰¥â·°à °“√≈ß∑ÿπ„πμ—Î«·≈°‡ß‘πÀ√◊ÕÀÿâπ°Ÿâ¿“§‡Õ°™π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ¥’ ´÷Ëß¡’Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π∑’Ë Ÿß
°«à“°“√≈ß∑ÿπ„πæ—π∏∫—μ√√—∞∫“≈™à«ßÕ“¬ÿ‡¥’¬«°—π ·≈–≈ß∑ÿπ∫“ß à«π„πæ—π∏∫—μ√√—∞∫“≈‡æ◊ËÕ¥”√ß
 ¿“æ§≈àÕß¢Õß°Õß∑ÿπ  
 ≥ «—π∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ 2565  —¥ à«π°“√≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπ„πμ√“ “√ª√–‡¿∑μà“ßÊ 
‡ªìπ¥—ßπ’È æ—π∏∫—μ√À√◊Õμ√“ “√Àπ’È√—∞∫“≈ √—∞«‘ “À°‘® ∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß§È”ª√–°—π√âÕ¬≈– 14.1 
¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ ‡ß‘πΩ“° ∫—μ√‡ß‘πΩ“°∑’ËÕÕ°À√◊Õ√—∫√Õß √—∫Õ“«—≈‚¥¬ ∂“∫—π
ª√–‡¿∑∫√‘°“√∑“ß°“√‡ß‘π√âÕ¬≈– 2.7 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ ·≈–μ√“ “√Àπ’È 
¿“§‡Õ°™π√âÕ¬≈– 83.2 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ  ∑—Èßπ’È ¥Ÿ‡√™—Ëπ¢Õß°Õß∑ÿπÕ¬Ÿà∑’Ë 1.91 ªï 
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°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π√Õ∫ªï∫—≠™’ªí®®ÿ∫—π‡∑’¬∫°—∫√Õ∫ªï∫—≠™’°àÕπÀπâ“ 
 „π√Õ∫ªï∫—≠™’∑’Ëºà“π¡“‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫√Õ∫ªï∫—≠™’°àÕπÀπâ“  —¥ à«π°“√≈ß∑ÿπ„πμ√“ “√Àπ’È 
¿“§‡Õ°™πª√—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 77.4  ¡“Õ¬Ÿà∑’Ë√âÕ¬≈– 83.2 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ  
μ√“ “√Àπ’È¿“§√—∞≈¥≈ß®“°√âÕ¬≈– 15.2  ¡“Õ¬Ÿà∑’Ë√âÕ¬≈– 14.1 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß
∑ÿπ ·≈– —¥ à«π°“√≈ß∑ÿπ„π‡ß‘πΩ“° ∫—μ√‡ß‘πΩ“° ∑’ËÕÕ°À√◊Õ√—∫√Õß √—∫Õ“«—≈ ‚¥¬ ∂“∫—πª√–‡¿∑
∫√‘°“√∑“ß°“√‡ß‘π ª√—∫≈¥®“°√âÕ¬≈– 7.4 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ ¡“Õ¬Ÿà∑’Ë√âÕ¬≈– 2.7 
¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ 
 „π¿“æ√«¡ §«“¡‡ ’Ë¬ß∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß√“§“À≈—°∑√—æ¬åÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß
¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡‚¥¬ Portfolio Duration ¢Õß°Õß∑ÿπª√—∫≈¥®“° 2.16 ªï ≥  ‘Èπ√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’
°àÕπ ¡“Õ¬Ÿà∑’Ë 1.91 ªï ≥ «—π∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ 2564 ∑—Èßπ’È °Õß∑ÿπ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ®“°
§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È¢ÕßºŸâÕÕ°μ√“ “√ ‡π◊ËÕß®“°¡’°“√°√–®“¬°“√≈ß∑ÿπ‰ª„πÀ≈“¬°≈ÿà¡
Õÿμ “À°√√¡ Õ¬à“ß‰√°Á¥’ ∫√‘…—∑®—¥°“√‰¥â¡’°“√ª√–‡¡‘π‡§√¥‘μ¢ÕßºŸâÕÕ°μ√“ “√Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ 
 
º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑ÿπ 
 „π√Õ∫ªï∫—≠™’∑’Ëºà“π¡“π’È °Õß∑ÿπ¡’º≈μÕ∫·∑π®“°°“√≈ß∑ÿπ ÿ∑∏‘√âÕ¬≈– -0.71% ‡¡◊ËÕ
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑ÿπ°—∫‡°≥±å¡“μ√∞“π∑’Ë „™â „π°“√«—¥º≈°“√¥”‡π‘πß“π
¢Õß°Õß∑ÿπ√«¡μ√“ “√·ÀàßÀπ’È∑’Ë§”π«≥®“° §à“‡©≈’Ë¬¢Õß Total Return of ThaiBMA 
Government Bond Index (1-3 Years) (50%), Total Return of ThaiBMA MTM Corporate 
Bond Index (1-3 Years, A- ¢÷Èπ‰ª) (25%) ·≈–Õ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬‡ß‘πΩ“°ª√–®” 1 ªï‡©≈’Ë¬¢Õß
∏π“§“√ 3 ·Ààß ‰¥â·°à ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ·≈–∏π“§“√‰∑¬æ“≥‘™¬å ´÷Ëß‡∑à“°—∫
√âÕ¬≈– -0.72% ‚¥¬°Õß∑ÿπ®–¡’Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π¡“°°«à“°«à“‡°≥±å¡“μ√∞“π√âÕ¬≈– 0.01% 
 
º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑ÿπÀ≈—° 
 ‰¡à¡’ 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
Fund Performance of K Corporate Bond Fund-A

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 1.011.323.301.132.201.883.253.651.823.05

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 0.431.702.891.432.251.503.305.542.242.97

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 0.540.860.420.350.270.420.520.500.820.30

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 0.240.930.340.260.181.491.180.871.481.09

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565/Performance as of 27 Jul 2022
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*22/11/1999

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 2.652.011.370.98-0.71-0.690.08-0.74

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 3.182.141.300.90-0.72-0.78-0.02-0.78

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 0.940.570.600.720.720.861.030.83

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 1.870.930.530.660.550.750.900.70

  ตัวชี้วัด

     ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) 

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%) # ท้ังนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใชว้ัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงาน

ของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐาน

ตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index

(1-3 Years,A-ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อ

กับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

  Benchmark

     Benchmark is  the composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Net Total Return of MTM 

Corporate Bond Index A- up (1-3Y) /25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht

quoted by BBL, KBANK and SCB. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may

outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of  Government Bond Index (1-3Y) /

25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK

and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

 

 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจ้ัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
Fund Performance of K Corporate Bond Fund-Z

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565/Performance as of 27 Jul 2022
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*29/03/2022*Y

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -0.360.18-0.36

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -0.54-0.02-0.54

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 0.991.020.99

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 0.880.900.88

*Yผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันที่รายงานไปจนถึงวันจัดตั้งกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.

  ตัวชี้วัด

     ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) 

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%) # ท้ังนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใชว้ัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงาน

ของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐาน

ตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index

(1-3 Years,A-ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อ

กับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

  Benchmark

     Benchmark is  the composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Net Total Return of MTM 

Corporate Bond Index A- up (1-3Y) /25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht

quoted by BBL, KBANK and SCB. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may

outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of  Government Bond Index (1-3Y) /

25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK

and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

 

 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจ้ัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 

§à“π“¬Àπâ“ ◊́ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å  
 ‰¡à¡’ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 

√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√≈ß∑ÿπ °“√°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π·≈–°“√°àÕ¿“√–ºŸ°æ—π¢Õß 
°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 

¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ «—π∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ 2565 
 
√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√≈ß∑ÿπ  
  ¡Ÿ≈§à“μ“¡ % NAV 
  √“§“μ≈“¥   
À≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π„πª√–‡∑»  8,923,918,350.85 100.38 
 æ—π∏∫—μ√√—∞∫“≈/æ—π∏∫—μ√∏π“§“√·Ààßª√–‡∑»‰∑¬    
  Õ“¬ÿ§ß‡À≈◊ÕπâÕ¬°«à“ 1 ªï  755,311,003.00 8.50 
  Õ“¬ÿ§ß‡À≈◊Õ 1-3 ªï  493,848,011.65 5.55 
 æ—π∏∫—μ√√—∞«‘ “À°‘®  146,114,449.62 1.64 
 Àÿâπ°Ÿâ        
  Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ AAA(tha)  402,751,288.73 4.53 
  Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ AAA  835,803,044.58 9.40 
  Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ AA(tha)  338,937,762.35 3.81 
  Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ AA  596,710,157.29 6.71 
  Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ AA-  475,556,711.05 5.35 
  Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ A+  696,803,549.41 7.84 
  Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ A  422,387,636.42 4.75 
  Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ A-(tha)  105,697,078.73 1.19 
  Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ A-  1,795,765,744.76 20.20 
  Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ BBB+  1,420,115,706.95 15.97 
 μ—Î«·≈°‡ß‘π/μ—Î« —≠≠“„™â‡ß‘π  197,045,882.74 2.22 
 ‡ß‘πΩ“°     241,070,323.57 2.71 
 ‘π∑√—æ¬åÀ√◊ÕÀπ’È ‘πÕ◊Ëπ  (33,452,510.75) (0.38) 
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘   8,890,465,840.10 ∫“∑ 
 
Õ—μ√“ à«πÀ¡ÿπ‡«’¬π°“√≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπ (PTR) : 110.31% 
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√“¬ß“π √ÿª®”π«π‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πμ√“ “√·ÀàßÀπ’È ‡ß‘πΩ“° À√◊Õμ√“ “√°÷ËßÀπ’È°÷Ëß∑ÿπ  
 °≈ÿà¡¢Õßμ√“ “√ ¡Ÿ≈§à“μ“¡√“§“μ≈“¥ % NAV  
(°) μ√“ “√¿“§√—∞‰∑¬·≈–μ√“ “√¿“§√—∞μà“ßª√–‡∑»  1,249,159,014.65 14.05 
(¢) μ√“ “√∑’Ë∏π“§“√∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬‡©æ“–®—¥μ—Èß¢÷Èπ  2,011,370,517.92 22.62 
 ∏π“§“√æ“≥‘™¬å À√◊Õ∫√‘…—∑‡ß‘π∑ÿπ ‡ªìπºŸâÕÕ° 
 ºŸâ —Ëß®à“¬ ºŸâ√—∫√Õß ºŸâ√—∫Õ“«—≈ ºŸâ ≈—°À≈—ß À√◊ÕºŸâ§È”ª√–°—π 
(§) μ√“ “√∑’Ë¡’Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕÕ¬Ÿà„πÕ—π¥—∫  5,663,388,818.28 63.70  
 ∑’Ë “¡“√∂≈ß∑ÿπ‰¥â (investment grade) 
(ß) μ√“ “√∑’Ë¡’Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕÕ¬Ÿà„πÕ—π¥—∫  0.00 0.00 
 μË”°«à“Õ—π¥—∫∑’Ë “¡“√∂≈ß∑ÿπ‰¥â (investment grade) À√◊Õ 
 μ√“ “√∑’Ë‰¡à‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
(®) μ√“ “√∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘‰¡à§√∫μ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√  0.00 0.00 
 °”°—∫μ≈“¥∑ÿπ ∑’Ë ∑π.87/2558 

 
√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õßμ√“ “√·ÀàßÀπ’È ‡ß‘πΩ“° 

À√◊Õμ√“ “√°÷ËßÀπ’È°÷Ëß∑ÿπ∑’Ë°Õß∑ÿπ≈ß∑ÿπÀ√◊Õ¡’‰«â‡ªìπ√“¬μ—«  
    Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ 

¡Ÿ≈§à“ ¡Ÿ≈§à“μ“¡ 
 ª√–‡¿∑ ºŸâÕÕ° «—π§√∫°”Àπ¥ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 

Àπâ“μ—Î« √“§“μ≈“¥ 
    ¢Õßμ√“ “√ ¢ÕßºŸâÕÕ°/§È”ª√–°—π  
1 ‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ ∫¡®.∏π“§“√°√ÿß‡∑æ  N/A AA+(tha)  241,040,757.50 
2 ‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ ∫¡®.∏π“§“√° ‘°√‰∑¬  N/A AA+(tha)  29,566.07 
3 μ—Î«·≈°‡ß‘π ∫¡®.‡∫Õ√å≈’Ë ¬ÿ§‡°Õ√å 29 ¡‘.¬. 2566 N/A A 200,000,000.00 197,045,882.74 
4 æ—π∏∫—μ√ ∏.·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 22 æ.¬. 2566 N/A N/A 350,000,000.00 346,707,593.47 
5 æ—π∏∫—μ√ ∏.·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 8 °.¬. 2565 N/A N/A 50,000,000.00 49,984,908.67 
6 æ—π∏∫—μ√ ∏.·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 8 ∏.§. 2565 N/A N/A 75,000,000.00 74,818,279.14 
7 æ—π∏∫—μ√ ∏.·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 6 μ.§. 2565 N/A N/A 200,000,000.00 199,866,281.61 
8 æ—π∏∫—μ√ ∏.·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 5 ¡.§. 2566 N/A N/A 100,000,000.00 99,683,777.11 
9 æ—π∏∫—μ√ ∏.·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 14 æ.¬. 2565 N/A N/A 180,000,000.00 180,597,422.07 
10 æ—π∏∫—μ√ ∏.·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 17 μ.§. 2565 N/A N/A 50,000,000.00 50,183,088.15 
11 æ—π∏∫—μ√ ∏.·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 20 ¡’.§. 2566 N/A N/A 100,000,000.00 100,177,246.25 
12 æ—π∏∫—μ√ °√–∑√«ß°“√§≈—ß 17 °.¬. 2567 N/A N/A 150,000,000.00 147,140,418.18 
13 æ—π∏∫—μ√ ∏π“§“√Õ“§“√ ß‡§√“–Àå 16 ∏.§. 2568 N/A AAA(tha) 150,000,000.00 146,114,449.62 
 √—∞«‘ “À°‘® 
14 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.Õ‘ÕÕπ ∏π ‘π∑√—æ¬å 15 ∏.§. 2565 A-(tha) A-(tha) 7,400,000.00 7,474,434.10 
  (‰∑¬·≈π¥å) 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 

√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õßμ√“ “√·ÀàßÀπ’È ‡ß‘πΩ“° 
À√◊Õμ√“ “√°÷ËßÀπ’È°÷Ëß∑ÿπ∑’Ë°Õß∑ÿπ≈ß∑ÿπÀ√◊Õ¡’‰«â‡ªìπ√“¬μ—« (μàÕ)  

    Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ 
¡Ÿ≈§à“ ¡Ÿ≈§à“μ“¡ 

 ª√–‡¿∑ ºŸâÕÕ° «—π§√∫°”Àπ¥ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
Àπâ“μ—Î« √“§“μ≈“¥ 

    ¢Õßμ√“ “√ ¢ÕßºŸâÕÕ°/§È”ª√–°—π   
15 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡Õæ’ (‰∑¬·≈π¥å) 7  .§. 2565 A- A- 5,880,000.00 5,965,466.09 
16 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡Õæ’ (‰∑¬·≈π¥å) 20 ¡.§. 2568 A- A- 86,000,000.00 83,958,071.24 
17 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡Õ‡ ’́¬‡ √‘¡°‘®≈’ ´‘Ëß 8  .§. 2565 N/A BBB+ 93,800,000.00 94,493,692.20 
18 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.∫“ß®“° §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ 5 æ.¬. 2566 A- A 50,000,000.00 49,768,573.59 
19 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.°√ÿß‡∑æ¥ÿ ‘μ‡«™°“√ 8 °.æ. 2567 AA AA 50,000,000.00 52,009,960.08 
20 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.∑“ß¥à«π·≈–√∂‰øøÑ“ 28 ‡¡.¬. 2571 A- A- 6,000,000.00 5,883,687.59 
  °√ÿß‡∑æ  
21 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡∫Õ√å≈’Ë ¬ÿ§‡°Õ√å 7 °.¬. 2566 A A 54,000,000.00 55,424,449.98 
22 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡∫Õ√å≈’Ë ¬ÿ§‡°Õ√å 24 ¡’.§. 2571 A A 73,000,000.00 68,797,219.67 
23 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.™.°“√™à“ß 7 æ.§. 2567 A- A 200,000,000.00 198,793,651.42 
24 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®. ’́‡§ ‡æ“‡«Õ√å 28 æ.§. 2569 A- A 120,000,000.00 116,064,156.96 
25 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®. ’́æ’ ÕÕ≈≈å 16 ¡‘.¬. 2568 A+ A+ 147,500,000.00 144,985,194.72 
26 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®. ’́æ’ ÕÕ≈≈å 16 ¡’.§. 2569 A+ A+ 16,000,000.00 16,067,113.91 
27 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®. ’́æ’ ÕÕ≈≈å 16 ¡’.§. 2571 A+ A+ 96,100,000.00 96,865,878.47 
28 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®. ’́æ’ ÕÕ≈≈å 18 ¡.§. 2574 A+ A+ 30,000,000.00 31,185,211.88 
29 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®. ’́æ’ ÕÕ≈≈å 16 ¡’.§. 2574 A+ A+ 93,000,000.00 94,644,630.69 
30 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ 12 ‡¡.¬. 2567 A+ A+ 120,000,000.00 122,888,119.26 
31 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®. ’́æ’‡Õø (ª√–‡∑»‰∑¬) 23 °.¬. 2570 A+ A+ 50,800,000.00 48,748,540.14 
32 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®. ’́æ’‡Õø (ª√–‡∑»‰∑¬) 23 °.¬. 2572 A+ A+ 8,000,000.00 7,836,319.84 
33 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡ Á́π∑√—≈æ—≤π“ 29 ¡.§. 2567 AA AA- 21,100,000.00 20,491,544.03 
34 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡ Á́π∑√—≈æ—≤π“ 2 °.æ. 2567 AA AA- 138,000,000.00 133,981,801.83 
35 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡ Á́π∑√—≈æ—≤π“ 19  .§. 2567 AA AA- 45,000,000.00 44,056,248.64 
36 Àÿâπ°Ÿâ ∫√‘…—∑ ¥’·∑§ ‰μ√‡πÁμ ®”°—¥ 22 °.§. 2566 AA AA 40,000,000.00 40,392,880.05 
37 Àÿâπ°Ÿâ ∫√‘…—∑ ¥’·∑§ ‰μ√‡πÁμ ®”°—¥ 5 °.§. 2567 AA AA 26,800,000.00 26,813,484.35 
38 Àÿâπ°Ÿâ ∫√‘…—∑ ¥’·∑§ ‰μ√‡πÁμ ®”°—¥ 2 °.¬. 2571 AA AA 111,400,000.00 100,553,535.61 
39 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.Õ’´’Ë ∫“¬ 24 ¡.§. 2567 AA(tha) AA+(tha) 21,500,000.00 21,393,092.84 
40 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.Õ’ ‡∑‘√åπ‚æ≈’‡¡Õ√å °√ÿäª 31 ¡.§. 2566 A-(tha) A-(tha) 30,300,000.00 30,559,848.01 
41 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡ø√‡´Õ√å  æ√ÁÕæ‡æÕ√åμ’È  1 μ.§. 2567 N/A A 163,100,000.00 160,703,108.75 
  (ª√–‡∑»‰∑¬)      
42 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡ø√‡´Õ√å  æ√ÁÕæ‡æÕ√åμ’È  11 ¡’.§. 2568 N/A A 58,900,000.00 57,755,690.61 
  (ª√–‡∑»‰∑¬)      
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√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õßμ√“ “√·ÀàßÀπ’È ‡ß‘πΩ“° 
À√◊Õμ√“ “√°÷ËßÀπ’È°÷Ëß∑ÿπ∑’Ë°Õß∑ÿπ≈ß∑ÿπÀ√◊Õ¡’‰«â‡ªìπ√“¬μ—« (μàÕ)  

    Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ 
¡Ÿ≈§à“ ¡Ÿ≈§à“μ“¡ 

 ª√–‡¿∑ ºŸâÕÕ° «—π§√∫°”Àπ¥ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
Àπâ“μ—Î« √“§“μ≈“¥ 

    ¢Õßμ√“ “√ ¢ÕßºŸâÕÕ°/§È”ª√–°—π   
43 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.°—≈øá ‡ÕÁπ‡πÕ√å®’  29 °.¬. 2567 A- A 195,000,000.00 190,936,986.29 
  ¥’‡«≈≈Õª‡¡π∑å      
44 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.°—≈øá ‡ÕÁπ‡πÕ√å®’ 24 °.æ. 2568 A- A 610,500,000.00 598,134,525.68 
  ¥’‡«≈≈Õª‡¡π∑å      
45 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.°—≈øá ‡ÕÁπ‡πÕ√å®’  29 °.¬. 2569 A- A 25,000,000.00 24,223,281.02 
  ¥’‡«≈≈Õª‡¡π∑å      
46 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‚Œ¡ ‚ª√¥—° å ‡´Áπ‡μÕ√å 1 μ.§. 2567 N/A AA- 200,000,000.00 190,336,080.81 
47 Àÿâπ°Ÿâ ∫®°. ≈’ ´‘Ëß‰Õ´’∫’´’ (‰∑¬) 26 μ.§. 2566 AAA(tha) AAA(tha) 100,000,000.00 99,174,626.32 
48 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‰ÕÕ“√åæ’´’ 20 æ.§. 2571 A-(tha) A-(tha) 70,000,000.00 67,662,796.62 
49 Àÿâπ°Ÿâ ∫√‘…—∑ ∫—μ√°√ÿß»√’Õ¬ÿ∏¬“  5 °.¬. 2566 AAA AAA 165,000,000.00 162,132,669.32 
  ®”°—¥      
50 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.πÈ”μ“≈¢Õπ·°àπ 19  .§. 2565 N/A BBB+ 151,800,000.00 153,472,993.99 
51 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.∫—μ√°√ÿß‰∑¬ 19 ¡.§. 2567 AA- AA- 120,000,000.00 116,668,535.48 
52 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.∫—μ√°√ÿß‰∑¬ 20 æ.¬. 2567 AA- AA- 178,000,000.00 168,552,094.76 
53 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.·≈π¥å ·Õπ¥å ‡Œâ“ å 9 μ.§. 2567 A+ A+ 136,200,000.00 133,582,540.50 
54 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.·Õ≈ ‡Õ™ ‰ø·ππ‡™’¬≈  15  .§. 2565 N/A BBB+ 95,000,000.00 96,122,029.87 
  °√ÿäª      
55 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡¡◊Õß‰∑¬ ·§ªªîμÕ≈ 14 °.§. 2566 N/A BBB+ 40,000,000.00 40,475,717.80 
56 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡¡◊Õß‰∑¬ ·§ªªîμÕ≈ 15  .§. 2566 N/A BBB+ 81,700,000.00 82,313,419.18 
57 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.ÕÕ√‘®‘Èπ æ√ÁÕæ‡æÕ√åμ’È 27 ‡¡.¬. 2568 N/A BBB+ 18,000,000.00 17,967,187.06 
58 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.ªμ∑. 6  .§. 2569 AAA(tha) AAA(tha) 234,800,000.00 223,226,356.90 
59 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.ªμ∑. 6  .§. 2571 AAA(tha) AAA(tha) 70,000,000.00 66,704,209.08 
60 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.ªμ∑. 6  .§. 2574 AAA(tha) AAA(tha) 14,300,000.00 13,646,096.43 
61 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.æ’∑’∑’ ‚°≈∫Õ≈ ‡§¡‘§Õ≈ 25 ¡.§. 2570 AA(tha) AA(tha) 3,300,000.00 3,171,722.17 
62 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®. «πÕÿμ “À°√√¡‚√®π– 10 ‡¡.¬. 2567 N/A BBB+ 130,000,000.00 128,676,946.16 
63 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.»√’ «— ¥‘Ï §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ  23 ∏.§. 2566 N/A BBB+ 198,900,000.00 199,448,757.12 
  (§È”ª√–°—π‚¥¬ ∫√‘…—∑ »√’ «— ¥‘Ï       
  æ“«‡«Õ√å 2014 ®”°—¥)      
64 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡Õ  ’́ ·Õ ‡ ∑ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ 28 ¡.§. 2568 N/A BBB+ 92,200,000.00 92,447,883.05 
65 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡Õ æ’´’®’ 1 μ.§. 2567 A- A- 166,000,000.00 163,317,528.19 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 

√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õßμ√“ “√·ÀàßÀπ’È ‡ß‘πΩ“° 
À√◊Õμ√“ “√°÷ËßÀπ’È°÷Ëß∑ÿπ∑’Ë°Õß∑ÿπ≈ß∑ÿπÀ√◊Õ¡’‰«â‡ªìπ√“¬μ—« (μàÕ)  

    Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ 
¡Ÿ≈§à“ ¡Ÿ≈§à“μ“¡ 

 ª√–‡¿∑ ºŸâÕÕ° «—π§√∫°”Àπ¥ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
Àπâ“μ—Î« √“§“μ≈“¥ 

    ¢Õßμ√“ “√ ¢ÕßºŸâÕÕ°/§È”ª√–°—π  
66 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‰∑¬‡∫ø‡«Õ‡√® 22 ¡’.§. 2566 AA AA 64,700,000.00 65,936,855.09 
67 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‰∑¬‡∫ø‡«Õ‡√® 11 ¡‘.¬. 2566 AA(tha) AA 50,000,000.00 49,947,913.40 
68 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‰∑¬‡∫ø‡«Õ‡√® 1 ¡’.§. 2567 AA AA 40,000,000.00 41,362,944.11 
69 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‰∑¬‡∫ø‡«Õ‡√® 1 ¡’.§. 2567 AA AA 21,000,000.00 21,761,760.04 
70 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‰∑¬‡∫ø‡«Õ‡√® 20 ‡¡.¬. 2567 AA AA 50,000,000.00 49,349,143.46 
71 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‰∑¬‡∫ø‡«Õ‡√® 11 ¡‘.¬. 2567 AA(tha) AA 60,000,000.00 59,285,234.52 
72 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‰∑¬‡∫ø‡«Õ‡√® 11 ¡‘.¬. 2568 AA(tha) AA 80,000,000.00 78,243,871.87 
73 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‰∑¬‡∫ø‡«Õ‡√® 11 ¡‘.¬. 2569 AA(tha) AA 130,300,000.00 126,895,927.55 
74 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.√“™∏“π’≈‘ ´‘Ëß 9  .§. 2567 N/A A- 95,000,000.00 94,161,458.08 
75 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.‡ß‘πμ‘¥≈âÕ 19  .§. 2566 A A 80,000,000.00 79,707,167.41 
76 Àÿâπ°Ÿâ ∫®°.‚μ‚¬μâ“ ≈’ ´‘Ëß (ª√–‡∑» 26 æ.¬. 2566 AAA N/A/A+ 405,000,000.00 401,485,108.02 
  ‰∑¬) (§È”ª√–°—π‚¥¬ ∫√‘…—∑       
  ‚μ‚¬μâ“ ¡Õ‡μÕ√å ‰ø·ππ ǻ       
  (‡π‡∏Õ√å·≈π¥å) ∫’.«’.)      
77 Àÿâπ°Ÿâ ∫®°.‚μ‚¬μâ“ ≈’ ´‘Ëß (ª√–‡∑» 28 æ.§. 2567 AAA N/A/A+ 95,000,000.00 93,381,628.72 
  ‰∑¬) (§È”ª√–°—π‚¥¬ ∫√‘…—∑       
  ‚μ‚¬μâ“ ¡Õ‡μÕ√å ‰ø·ππ ǻ       
  (‡π‡∏Õ√å·≈π¥å) ∫’.«’.)      
78 Àÿâπ°Ÿâ ∫®°.‚μ‚¬μâ“ ≈’ ´‘Ëß (ª√–‡∑» 26  .§. 2567 AAA N/A/A+ 30,000,000.00 29,331,020.51 
  ‰∑¬) (§È”ª√–°—π‚¥¬ ∫√‘…—∑       
  ‚μ‚¬μâ“ ¡Õ‡μÕ√å ‰ø·ππ ǻ       
  (‡π‡∏Õ√å·≈π¥å) ∫’.«’.)      
79 Àÿâπ°Ÿâ ∫®°.‚μ‚¬μâ“ ≈’ ´‘Ëß (ª√–‡∑» 28 æ.§. 2568 AAA N/A/A+ 35,000,000.00 34,017,666.14 
  ‰∑¬) (§È”ª√–°—π‚¥¬ ∫√‘…—∑       
  ‚μ‚¬μâ“ ¡Õ‡μÕ√å ‰ø·ππ ǻ       
  (‡π‡∏Õ√å·≈π¥å) ∫’.«’.)      
80 Àÿâπ°Ÿâ ∫®°.‚μ‚¬μâ“ ≈’ ´‘Ëß (ª√–‡∑» 26  .§. 2568 AAA N/A/A+ 50,000,000.00 47,920,457.20 
  ‰∑¬) (§È”ª√–°—π‚¥¬ ∫√‘…—∑       
  ‚μ‚¬μâ“ ¡Õ‡μÕ√å ‰ø·ππ ǻ       
  (‡π‡∏Õ√å·≈π¥å) ∫’.«’.)      
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√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õßμ√“ “√·ÀàßÀπ’È ‡ß‘πΩ“° 
À√◊Õμ√“ “√°÷ËßÀπ’È°÷Ëß∑ÿπ∑’Ë°Õß∑ÿπ≈ß∑ÿπÀ√◊Õ¡’‰«â‡ªìπ√“¬μ—« (μàÕ)  

    Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ 
¡Ÿ≈§à“ ¡Ÿ≈§à“μ“¡ 

 ª√–‡¿∑ ºŸâÕÕ° «—π§√∫°”Àπ¥ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
Àπâ“μ—Î« √“§“μ≈“¥ 

    ¢Õßμ√“ “√ ¢ÕßºŸâÕÕ°/§È”ª√–°—π  
81 Àÿâπ°Ÿâ ∫®°.‚μ‚¬μâ“ ≈’ ´‘Ëß (ª√–‡∑» 28 æ.§. 2569 AAA N/A/A+ 70,000,000.00 67,534,494.67 
  ‰∑¬) (§È”ª√–°—π‚¥¬ ∫√‘…—∑       
  ‚μ‚¬μâ“ ¡Õ‡μÕ√å ‰ø·ππ ǻ       
  (‡π‡∏Õ√å·≈π¥å) ∫’.«’.)      
82 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.∑√Ÿ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ 17 °.æ. 2566 BBB+ BBB+ 138,000,000.00 139,355,367.97 
83 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.∑√Ÿ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ 17 °.æ. 2566 BBB+ BBB+ 100,000,000.00 100,666,170.66 
84 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.∑√Ÿ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ 18 æ.§. 2566 N/A BBB+ 74,200,000.00 74,136,568.24 
85 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.∑√Ÿ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ 15 μ.§. 2566 N/A BBB+ 200,000,000.00 200,538,973.65 
86 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.¥—∫∫≈‘«‡Õ™‡Õ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ 22 ‡¡.¬. 2567 A- A- 25,600,000.00 25,657,679.52 
87 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.¥—∫∫≈‘«‡Õ™‡Õ ¬Ÿ∑‘≈‘μ’È å  21 ∏.§. 2565 A- A- 12,300,000.00 12,458,898.69 
  ·Õπ¥å æ“«‡«Õ√å      
88 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.¥—∫∫≈‘«‡Õ™‡Õ ¬Ÿ∑‘≈‘μ’È å  20 °.§. 2567 A- A- 30,000,000.00 29,568,722.54 
  ·Õπ¥å æ“«‡«Õ√å      
89 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.¥—∫∫≈‘«‡Õ™‡Õ ¬Ÿ∑‘≈‘μ’È å  1 ¡‘.¬. 2568 A- A- 166,700,000.00 167,073,853.29 
  ·Õπ¥å æ“«‡«Õ√å      
90 Àÿâπ°Ÿâ ∫¡®.¥—∫∫≈‘«‡Õ™‡Õ ¬Ÿ∑‘≈‘μ’È å  20 °.§. 2569 A- A- 30,700,000.00 29,799,204.57 
  ·Õπ¥å æ“«‡«Õ√å 
 
 —¥ à«π‡ß‘π≈ß∑ÿπ¢—Èπ ŸßμàÕ¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ∑’Ë∫√‘…—∑®—¥°“√μ—Èß‰«â„π·ºπ°“√≈ß∑ÿπ ”À√—∫°≈ÿà¡
μ√“ “√ μ“¡ (ß) ‡∑à“°—∫ 0.00% 
 



42

°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 

§”Õ∏‘∫“¬°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß ∂“∫—π®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
∫√‘…—∑ øî∑™å ‡√∑μ‘Èß å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 

 
Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ√–¬–¬“« ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ 
 
AAA (tha) 
ùAAAû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß ÿ¥¢ÕßÕ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¿“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ 
´÷Ëß°”Àπ¥‚¥¬øî∑™å‚¥¬Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õπ’È®–¡Õ∫„Àâ°—∫Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß 
çπâÕ¬∑’Ë ÿ¥é ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õμ√“ “√Õ◊Ëπ„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–‚¥¬ª°μ‘·≈â«®–
°”Àπ¥„Àâ·°àμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π∑’ËÕÕ°À√◊Õ§È”ª√–°—π‚¥¬√—∞∫“≈ 
 
AA (tha) 
ùAAû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß¡“°‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õμ√“ “√Õ◊Ëπ 
„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õßμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π¢—Èππ’Èμà“ß®“°ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õ
μ√“ “√Àπ’ÈÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß ÿ¥¢Õßª√–‡∑»‰∑¬‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ 
 
A (tha) 
ùAû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õμ√“ “√Õ◊Ëπ 
„πª√–‡∑»‰∑¬ Õ¬à“ß‰√°Á¥’ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õ ¿“æ∑“ß‡»√…∞°‘®Õ“®¡’ 
º≈°√–∑∫μàÕ§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È ‚¥¬μ√ßμ“¡°”Àπ¥¢Õßμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π‡À≈à“π’È 
¡“°°«à“μ√“ “√Õ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ„πª√–‡¿∑∑’Ë Ÿß°«à“ 
 
BBB (tha) 
ùBBBû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπª“π°≈“ß‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√Õ◊Ëπ„πª√–‡∑»‰∑¬ 
Õ¬à“ß‰√°Á¥’ ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¡“°«à“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õ ¿“æ∑“ß‡»√…∞°‘®®–¡’
º≈°√–∑∫μàÕ§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È ‰¥âμ√ßμ“¡°”Àπ¥‡«≈“¢Õßμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π‡À≈à“π’È
¡“°°«à“μ√“ “√Àπ’ÈÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ„πª√–‡¿∑∑’Ë Ÿß°«à“ 
 
‡§√◊ËÕß∫àß™’Èæ‘‡»… ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ çthaé ®–∂Ÿ°√–∫ÿ‰«âμàÕ®“°Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ∑ÿ°Õ—π¥—∫ 
‡æ◊ËÕ·¬°§«“¡·μ°μà“ßÕÕ°®“°°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ√–¥—∫ “°≈ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ç+é À√◊Õ ç-é 
Õ“®®–∂Ÿ°√–∫ÿ‰«â‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μàÕ®“°Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ ”À√—∫ª√–‡∑»Àπ÷ËßÊ ‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ß 
 ∂“π–¬àÕ¬‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—π¿“¬„πÕ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—ÈπÀ≈—° ∑—Èßπ’È ®–‰¡à¡’°“√√–∫ÿ
 —≠≈—°…≥åμàÕ∑â“¬¥—ß°≈à“« ”À√—∫Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕÕ—π¥—∫ çAAA(tha)é À√◊ÕÕ—π¥—∫∑’ËμË”°«à“ 
çCCC(tha)é  ”À√—∫Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ„π√–¬–¬“« 
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§”Õ∏‘∫“¬°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß ∂“∫—π®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
∫√‘…—∑ ∑√‘ ‡√∑μ‘Èß ®”°—¥ 

 
∑√‘ ‡√∑μ‘Èß„™â —≠≈—°…≥åμ—«Õ—°…√· ¥ßº≈°“√®—¥Õ—π¥—∫‡§√¥‘μμ√“ “√Àπ’È√–¬–°≈“ß·≈–√–¬–¬“«
®”π«π 8 Õ—π¥—∫ ‚¥¬‡√‘Ë¡®“° AAA ÷́Ëß‡ªìπÕ—π¥—∫‡§√¥‘μ Ÿß ÿ¥ ®π∂÷ß D ´÷Ëß‡ªìπÕ—π¥—∫μË” ÿ¥ 
‚¥¬μ√“ “√Àπ’È√–¬–°≈“ß·≈–¬“«¡’Õ“¬ÿμ—Èß·μà 1 ªï¢÷Èπ‰ª ·≈–·μà≈– —≠≈—°…≥å¡’§«“¡À¡“¬¥—ßπ’È 
 
AAA - Õ—π¥—∫‡§√¥‘μ Ÿß ÿ¥ ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßμË”∑’Ë ÿ¥ ∫√‘…—∑¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–¥Õ°‡∫’È¬·≈– 
§◊π‡ß‘πμâπ„π‡°≥±å Ÿß ÿ¥ ·≈–‰¥â√—∫º≈°√–∑∫πâÕ¬¡“°®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß∏ÿ√°‘® ‡»√…∞°‘® 
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ◊ËπÊ  
  
AA - ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßμË”¡“° ∫√‘…—∑¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–¥Õ°‡∫’È¬·≈–§◊π‡ß‘πμâπ„π‡°≥±å Ÿß¡“° 
·μàÕ“®‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß∏ÿ√°‘® ‡»√…∞°‘® ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ◊ËπÊ ¡“°°«à“
Õ—π¥—∫‡§√¥‘μ∑’ËÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ AAA  
  
A - ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß„π√–¥—∫μË” ∫√‘…—∑¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–¥Õ°‡∫’È¬·≈–§◊π‡ß‘πμâπ„π‡°≥±å Ÿß 
·μàÕ“®‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß∏ÿ√°‘® ‡»√…∞°‘® ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ◊ËπÊ ¡“°°«à“
Õ—π¥—∫‡§√¥‘μ∑’ËÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß°«à“  
  
BBB - ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß„π√–¥—∫ª“π°≈“ß ∫√‘…—∑¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–¥Õ°‡∫’È¬·≈–§◊π‡ß‘πμâπ
„π‡°≥±å∑’Ë‡æ’¬ßæÕ ·μà¡’§«“¡ÕàÕπ‰À«μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß∏ÿ√°‘® ‡»√…∞°‘® ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ◊ËπÊ 
¡“°°«à“ ·≈–Õ“®¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È∑’ËÕàÕπ·Õ≈ß‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫Õ—π¥—∫‡§√¥‘μ∑’ËÕ¬Ÿà„π
√–¥—∫ Ÿß°«à“  
  
Õ—π¥—∫‡§√¥‘μ®“° AA ∂÷ß C Õ“®¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬∫«° (+) À√◊Õ≈∫ (-) μàÕ∑â“¬ ‡æ◊ËÕ®”·π° 
§«“¡·μ°μà“ß¢Õß§ÿ≥¿“æ¢ÕßÕ—π¥—∫‡§√¥‘μ¿“¬„π√–¥—∫‡¥’¬«°—π 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 

√“¬™◊ËÕ∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë¡’°“√∑”∏ÿ√°√√¡°—∫°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 
 ”À√—∫√–¬–‡«≈“μ—Èß·μà 1  ‘ßÀ“§¡ 2564 ∂÷ß«—π∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ 2565 

 
 1. ∫¡®.∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ 
 
 ºŸâ≈ß∑ÿπ “¡“√∂μ√«® Õ∫√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√∑”∏ÿ√°√√¡°—∫∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°Õß∑ÿπ√«¡ 
‰¥â∑’Ë∫√‘…—∑®—¥°“√‚¥¬μ√ß À√◊Õ∑’Ë website ¢Õß∫√‘…—∑®—¥°“√∑’Ë http://www.kasikornasset.com 
À√◊Õ∑’Ë Website ¢Õß ”π—°ß“π °.≈.μ. ∑’Ë http://www.sec.or.th 
 

¢âÕ¡Ÿ≈°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë‰¡à‡ªìπ‰ªμ“¡π‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ„π√Õ∫√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ 
 
 ‰¡à¡’ 

¢âÕ¡Ÿ≈°“√∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ‡°‘π¢âÕ®”°—¥°“√∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ 
 
 ‰¡à¡’ 

¢âÕ¡Ÿ≈°“√∫—π∑÷°¡Ÿ≈§à“μ√“ “√·ÀàßÀπ’È À√◊Õ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß‡ªìπ»Ÿπ¬å„π°√≥’∑’ËºŸâÕÕ°μ√“ “√Àπ’È 
À√◊Õ≈Ÿ°Àπ’È·Ààß ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕßº‘¥π—¥ 
 
 ‰¡à¡’ 

¢âÕ¡Ÿ≈°“√™”√–Àπ’È¥â«¬∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ 
 ‰¡à¡’ 
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¢âÕ¡Ÿ≈°“√¥”‡π‘π°“√„™â ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß„π∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„ππ“¡°Õß∑ÿπ√«¡¢Õß√Õ∫ªïªØ‘∑‘π≈à“ ÿ¥  
 “¡“√∂μ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â®“° Website : www.kasikornasset.com 

√“¬™◊ËÕºŸâ®—¥°“√°Õß∑ÿπ (À≈—°·≈– ”√Õß) ¢Õß°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 
 ºŸâ®—¥°“√°Õß∑ÿπÀ≈—° 

∏’√ÿμ√ Õ—»«¡ß§≈°ÿ≈ 
 
ºŸâ®—¥°“√°Õß∑ÿπ ”√Õß 
™—™™—¬   ƒ…¥‘ÏÕ¿‘√—°…å   
∏‘¥“»‘√‘ »√’ ¡‘μ  
π“«‘π Õ‘π∑√ ¡∫—μ‘  
™—¬æ√  ¥‘‡√°‚¿§“  
Õ—¡‰æ«√√≥  ‡¡≈◊Õßππ∑å 
∞“π—π¥√ ‚™≈‘μ°ÿ≈ 
∑√ßæ√  ◊∫ “¬‰∑¬  
 “√—™ Õ√ÿ≥“°Ÿ√  
¡πμå™—¬ Õπ—πμ°Ÿ≈    
‡ “«≈—°…≥å æ—≤π¥‘≈° 
æ‘™‘μ ∏π¿Ÿ«ππ∑å   
ª≥μæ≈ μ—≥±«‘‡™’¬√  
»‘√‘√—μπå ∏√√¡»‘√‘  
 

°“√√—∫º≈ª√–‚¬™πåμÕ∫·∑π‡π◊ËÕß®“°∑’Ë°Õß∑ÿπ„™â∫√‘°“√∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ (Soft Commission) 
 
 ‰¡à¡’ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπ°Ÿâ 

∫≈®. ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ 
 

ª√–«—μ‘ 
 ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å®—¥°“√°Õß∑ÿπ ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ ‡ªìπ∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ∑’Ë‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“μ 
„Àâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®À≈—°∑√—æ¬å ª√–‡¿∑°“√®—¥°“√≈ß∑ÿπ®“°°√–∑√«ß°“√§≈—ß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 ¡’π“§¡ 2535 ‰¥â√—∫ 
„∫Õπÿ≠“μ„Àâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®°“√®—¥°“√°Õß∑ÿπ ”√Õß‡≈’È¬ß™’æ„π‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2543 ·≈–‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“μ„Àâ
ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®°“√®—¥°“√°Õß∑ÿπ à«π∫ÿ§§≈„π‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2544 
 „πªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å®—¥°“√°Õß∑ÿπ ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ ‡ªìπ∫√‘…—∑®—¥°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë¡’§«“¡æ√âÕ¡∑—Èß 
„π¥â“π°“√„Àâ∫√‘°“√°“√«‘®—¬ ·≈–°“√®—¥°“√≈ß∑ÿπ ‚¥¬¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®®—¥°“√°Õß∑ÿπ¥â«¬∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§ÿ≥¿“ææ√âÕ¡
°—∫ ¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√ √–∫∫ß“π·≈–‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√®—¥°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë∑—π ¡—¬ ·≈–¬÷¥¡—Ëπ„π®√√¬“∫√√≥Õ¬à“ß
‡§√àß§√—¥ ‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡‡ªìπ∫√‘…—∑®—¥°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æμ≈Õ¥‰ª 
 
 ∂“π∑’Ëμ—Èß ”π—°ß“π 
 ∫≈®. ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ μ—ÈßÕ¬Ÿà‡≈¢∑’Ë 400/22 Õ“§“√∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ™—Èπ 6 ·≈–™—Èπ 12 ∂ππæÀ≈‚¬∏‘π 
·¢«ß “¡‡ π„π‡¢μæ≠“‰∑ °√ÿß‡∑æœ 10400 ‚∑√. 0 2673 3888 ‚∑√ “√ 0 2673 3988 
 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 
 ®”π«π   135,771,370.00 ∫“∑ 
 ·∫àßÕÕ°‡ªìπ   27,154,274.00 ∫“∑ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 5 ∫“∑ 
 ‡√’¬°™”√–·≈â«   135,771,370.00  ∫“∑ 
 
ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
 ∫¡®.∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 99.99 
 
°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
 1. ¥√.æ‘æ—≤πåæß»å ‚ª…¬“ππ∑å ª√–∏“π°√√¡°“√ 
 2. π“¬«»‘π «≥‘™¬å«√π—πμå ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ 
 3. π“¬ ÿ√‡¥™ ‡°’¬√μ‘∏π“°√ °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 4. π“¬ª√– æ ÿ¢ ¥”√ß™‘μ“ππ∑å °√√¡°“√ 
 5. π“ß√—μπ“æ√√≥ »√’¡≥’°ÿ≈‚√®πå °√√¡°“√ 
 6. π“ßπ‘»“π“∂ ÕŸà«ÿ≤‘æß…å °√√¡°“√ 
 
ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß 
 1. π“¬«»‘π «≥‘™¬å«√π—πμå ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ 
 2. π“¬ ÿ√‡¥™ ‡°’¬√μ‘∏π“°√ °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 3. π“¬‡°…μ√ ™—¬«—π‡æÁ≠ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 4. π“ß “«¬ÿæ“«¥’ μŸâ®‘π¥“ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 5. π“¬π“«‘π Õ‘π∑√ ¡∫—μ‘ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπμà“ßª√–‡∑» 
 6. π“¬™—™™—¬  ƒ…¥‘ÏÕ¿‘√—°…å √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπμ√“ “√Àπ’È 
 



47

 7. π“ß “«∏‘¥“»‘√‘ »√’ ¡‘μ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπμ√“ “√∑ÿπ 
 8. π“¬«‘∑«—  Õ—®©√‘¬«π‘™ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 9. π“ß “«‡Õ◊ÈÕæ—π∏å ‡æÁ™√“¿√≥å ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 10. π“ßÀ∑—¬æ—™√å ™Ÿ‚μ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 11. π“ß “«™π“∑‘æ¬å √ÿàß§ÿ≥“ππ∑å ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 12. π“ßÕ√Õ√ «ß»åæ‘π‘®«‚√¥¡ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 13. π“¬¬ÿ∑∏π“  ‘π‡ √’°ÿ≈ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 14. π“¬«®π– «ß»å»ÿ¿ «— ¥‘Ï ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 15. π“ß “«ªî¬–πÿ™ ‡®√‘≠ ‘∑∏‘Ï ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 16. π“¬¥‘‡√° ‡≈‘»ªí≠≠“«‘‡»…°ÿ≈ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 17. π“ß “«πƒ¡≈ «àÕß«ÿ≤‘æ√™—¬ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 18. π“¬™—¬æ√ ¥‘‡√°‚¿§“ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 19. π“¬ª≥μæ≈ μ—≥±«‘‡™’¬√ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 20. π“ß “«®√— √—°…å «—≤π ‘ßÀ– ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 21. π“¬∞“π—π¥√ ‚™≈‘μ°ÿ≈ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 22. π“ß “«¿“√¥’ ¡ÿ≥’ ‘∑∏‘Ï ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 23. π“¬°‘μμ‘§ÿ≥ ∏π√—μπæ—≤π°‘® ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 24. π“ß “««√π—π∑å °ÿ»≈æ—≤πå ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 

¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ «—π∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ 2565 
 




