
 
 

 
 

 

 

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

รายงานประจําป ี
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
Callcenter@ktam.co.th
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 
 

บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี รอบปีบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 

 
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                             ขอแสดงความนับถือ 
                                                           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) 

 กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KTFIXPLUS-A 13 พฤษภาคม 2559 12.7888 -0.12% 1.26% 1.27% -0.12% 0.80% 1.38% N/A 1.36% 
Benchmark - - 0.18% 1.90% 1.79% 0.18% 0.72% 1.58% N/A 1.62%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 0.96% 0.69% 0.81% 0.96% 1.18% 0.97% N/A 0.87% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 1.41% 1.11% 1.33% 1.41% 1.16% 0.98% N/A 0.91% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย,  
ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป 
อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ  
3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงิน
บาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 เม.ย. 59 ดัชนีชี ้วัดคํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตรา
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 50 ของอ้ตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา
วงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  
และตั้งแต่ วันท่ี 30 เม.ย. 59 ถึงวันท่ี 8 มี.ค. 63 ดัชนีช้ีวัดคํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา
วงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุล
เงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P a g e  3 | รายงานประจําปี 

KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ป ี
% ต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

KTFIXPLUS-A N/A N/A N/A 0.07% 2.06% 0.83% 3.68% 1.87% 0.67% -0.12% 
Benchmark N/A N/A N/A -0.09% 2.93% 1.54% 4.23% 1.95% 0.05% 0.18%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

N/A N/A N/A 0.65% 0.34% 0.35% 0.61% 1.57% 0.89% 0.96% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

N/A N/A N/A 0.89% 0.48% 0.44% 0.70% 1.23% 0.75% 1.41% 

* ผลการดําเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ 
A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท
เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 เม.ย. 59 ดัชนีชี้วัดคํานวณ
จากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และร้อยละ 50 ของอ้ตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา  
1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  
และตั้งแต่ วันที่ 30 เม.ย. 59 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 
10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี 
เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อย
ละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

 กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KTFIXPLUS-D* 4 ธันวาคม 2543 11.6754 -0.13% 1.26% 1.27% -0.13% 0.79% 1.37% 1.87% 2.22% 
Benchmark - - 0.18% 1.90% 1.79% 0.18% 0.72% 1.58% 2.54% 3.09%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 0.96% 0.69% 0.81% 0.96% 1.18% 0.97% 0.86% 1.46% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 1.41% 1.11% 1.33% 1.41% 1.16% 0.98% 1.05% 1.47% 

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 18 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.69 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย, ร้อย
ละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ
น้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท 
(THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 เม.ย. 59 ดัชนีชี้วัดคํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทน
รวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 50 ของอ้ตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้าน
บาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และตั้งแต่ วันที่ 30 เม.ย. 59 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัด
คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตรา
ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี 
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา  
1 ปี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

KTFIXPLUS-D* 1.88% 3.86% 2.42% 1.64% 2.06% 0.83% 3.67% 1.86% 0.66% -0.13% 
Benchmark 2.24% 5.54% 3.30% 3.54% 2.93% 1.54% 4.23% 1.95% 0.05% 0.18% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

0.96% 0.72% 0.87% 0.70% 0.34% 0.35% 0.61% 1.56% 0.89% 0.96% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

1.48% 0.87% 1.18% 1.25% 0.48% 0.44% 0.70% 1.23% 0.75% 1.41% 

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 18 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.69 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 
ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป 
อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ  
3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุล
เงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 เม.ย. 59 ดัชนีชี้วัดคํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตรา
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และร้อยละ 50 ของอ้ตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา
วงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และตั้งแต่ วันท่ี 30 เม.ย. 59 ถึงวันท่ี  
8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 
ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ
น้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ
ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) 
สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน) 

 กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KTFIXPLUS-I* 13 พฤษภาคม 2559 12.9296 1.88% 1.30% 1.36% 1.88% 1.58% 1.87% N/A 1.76% 
Benchmark - - 0.18% 1.90% 1.79% 0.18% 0.72% 1.58% N/A 1.62%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 2.01% 0.69% 0.81% 2.01% 1.56% 1.24% N/A 1.11% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 1.41% 1.11% 1.33% 1.41% 1.16% 0.98% N/A 0.91% 

* กองทุนจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.18 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 
20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่า
เท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบ
ระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 เม.ย. 59 ดัชนีชี้วัดคํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และร้อยละ 50 ของอ้ตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 
แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และตั้งแต่ วันท่ี 30 เม.ย. 59 ถึงวันท่ี 8 มี.ค. 63 ดัชนีช้ีวัดคํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตรา
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหน้ี
ภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 
20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

KTFIXPLUS-I* N/A N/A N/A 0.11% 2.25% 0.89% 3.74% 2.03% 0.84% 1.88% 
Benchmark N/A N/A N/A -0.09% 2.93% 1.54% 4.23% 1.95% 0.05% 0.18% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A 0.65% 0.36% 0.35% 0.61% 1.57% 0.89% 2.01% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A 0.89% 0.48% 0.44% 0.70% 1.23% 0.75% 1.41% 

ผลการดาํเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา 
* กองทุนจ่ายเงินปันผล 1 ครัง้ รวมเป็นเงิน 0.18 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ 
A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท
เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 เม.ย. 59 ดัชนีชี้วัดคํานวณ
จากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และร้อยละ 50 ของอ้ตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา  
1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และ
ตั้งแต่ วันท่ี 30 เม.ย. 59 ถึงวันท่ี 8 มี.ค. 63 ดัชนีช้ีวัดคํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ  
10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี 
เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อย
ละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพ่ือการออม) 

กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2565) 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 
% ตาม
ช่วงเวลา 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน

KTFIXPLUS-SSF 24 สิงหาคม 2565 12.7049 N/A 1.26% N/A N/A N/A N/A N/A 0.61%
Benchmark - - N/A 1.90% N/A N/A N/A N/A N/A 0.72%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - N/A 0.69% N/A N/A N/A N/A N/A 0.81% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - N/A 1.11% N/A N/A N/A N/A N/A 1.29% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย,  
ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ
น้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท 
(THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

KTFIXPLUS-SSF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.61% 
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.72% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.81% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.29% 

* ผลการดําเนินงานปี 2565 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ 
A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท
เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ) 

กองทุน  

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี % ตามช่วงเวลา

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง 
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน 

KTFIXPLUS-X 1 เมษายน 2565 12.7619 N/A 1.43% 1.61% N/A N/A N/A N/A 0.76%
Benchmark - - N/A 1.90% 1.79% N/A N/A N/A N/A 0.69% 
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - N/A 0.69% 0.81% N/A N/A N/A N/A 0.99% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - N/A 1.11% 1.33% N/A N/A N/A N/A 1.52% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย,  
ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ
น้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท 
(THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

KTFIXPLUS-X N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.76% 
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.69% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.99% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.52% 

ผลการดําเนินงานปี 2565 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหน้ี
ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
ระดับ A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า  
5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
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- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 

  
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 
(fund's direct expenses) 

 จํานวนเงิน 
หน่วย : พันบาท  

 ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 16,481.69 0.54  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 659.27 0.02  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3,962.22 0.13  

ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ดอกเบี้ย 7,557.12 0.25  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 106.99 0.01  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS A*** 28,767.29 0.95  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 
(fund's direct expenses) 

 จํานวนเงิน 
หน่วย : พันบาท  

 ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,435.78 0.54  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 57.43 0.02  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 345.16 0.13  

ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ดอกเบี้ย 658.33 0.25  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 9.32 0.01  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS D*** 2,506.03 0.95  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน) 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 97.33 0.11  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 16.93 0.02  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 23.40 0.03  

ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ดอกเบี้ย 194.10 0.23  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 2.76 0.00  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS I*** 334.52 0.39  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพ่ือการออม) 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 
(fund's direct expenses) 

 จํานวนเงิน 
หน่วย : พันบาท  

 ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3.60 0.18  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.14 0.01  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.87 0.04  

ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ดอกเบี้ย 1.65 0.08  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 0.02 0.00  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS SSF*** 6.28 0.31  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ) 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 324.78 0.02  

ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ดอกเบี้ย 3,722.90 0.18  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 52.70 0.00  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS X*** 4,100.38 0.20  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ไม่มีการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารแห่งทุน 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

PTR = 135.78% 
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

 รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 
 มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
รายละเอียดการลงทุน KTFIXPLUS มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   4,206,841,750.82 87.65 
 หุ้นกู้  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  144,961,210.04 3.02 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AA  109,013,018.34 2.27 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  A  1,468,525,746.52 30.57 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  BBB  493,010,365.31 10.26 
 เงินฝากธนาคาร  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  535,943.04 0.01 
 ต๋ัวแลกเงิน  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  BBB  628,327,874.59 13.08 
 ต๋ัวเงินคลัง  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  109,667,831.91 2.28 
 พันธบัตรรัฐบาล  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  50,625,899.50 1.05 
             อายุคงเหลือ 1-3 ปี  111,711,944.39 2.33 
             อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  711,906,286.76 14.82 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  363,119,076.66 7.56 
             อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  15,436,553.76 0.32 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   531,989,273.97 11.09 
 เงินฝากธนาคาร  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  117,878,856.88 2.46 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AA  238,323,813.34 4.97 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  A  175,786,603.75 3.66 
 อื่นๆ   60,526,976.43 1.26  
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด              13,781,399.71 0.29 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ             51,383,366.56 1.07  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -4,637,789.84 -0.10 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,799,358,001.22 100.00 
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด    %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 1,362,467,592.98 28.36 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  532,525,217.01 11.10 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  2,843,838,214.80 59.19 
   เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565  

 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นกู้ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี   27/4/2568  BBB+  14,165,695.32  
หุ้นกู้ บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง   27/5/2567  A  15,975,447.99 
หุ้นกู้ บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง   14/11/2567  A  55,698,228.80 
หุ้นกู้ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี   3/2/2568  BBB+  59,305,173.60 
หุ้นกู้ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 6/5/2567  A  33,075,263.38  
หุ้นกู้ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี   14/2/2566  BBB+  3,841,227.57  
หุ้นกู้ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี   11/8/2567  BBB+  10,244,252.09  
หุ้นกู้ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี   22/7/2567  A  16,423,682.09  
หุ้นกู้ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี .  31/3/2568  A  22,911,689.20  
หุ้นกู้ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี    1/4/2569  A  12,006,094.89 
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี   20/5/2567  A-  10,752,576.88 
หุ้นกู้ บมจ. ศุภาลัย   9/5/2567  A  52,247,561.79 
หุ้นกู้ บมจ. เบทาโกร   28/3/2566  A  1,614,559.58 
หุ้นกู้ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี   1/9/2568  BBB+  52,478,065.73  
หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   17/5/2566  A-  10,096,537.40 
หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   19/8/2566  A-  16,912,521.36 
หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   23/1/2567  A-  39,808,277.90 
หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   20/1/2568  A-  7,431,878.18 
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565  
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   20/7/2568  A-  28,531,859.66 
หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)    21/1/2569  A-  18,190,365.95 
หุ้นกู้ บมจ. เอสซี แอสเสท คอรป์อเรชั่น 28/1/2567  BBB+  18,841,513.56  
หุ้นกู้ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 30/7/2567  BBB+  14,653,014.16  
หุ้นกู้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต   2/9/2569  AA  29,039,613.34 
หุ้นกู้ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี   31/3/2570  A  27,884,226.72  
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์   16/3/2569  A+  30,648,308.42 
หุ้นกู้ บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา   11/9/2567  AAA  33,842,738.01  
หุ้นกู้ บจก. ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย)   26/10/2567  AAA  111,118,472.03  
หุ้นกู้ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 29/9/2567  A  46,555,382.08  
หุ้นกู้ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 24/2/2568  A  36,395,291.08  
หุ้นกู้ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 24/2/2570  A  32,141,275.84 
หุ้นกู้ บมจ. ควอลิต้ีเฮ้าส์   3/3/2567  A-  9,662,243.62 
หุ้นกู้ บมจ. เงินติดล้อ   19/8/2566  A  31,881,219.83 
หุ้นกู้ บมจ. เงินติดล้อ   13/9/2568  A  104,646,317.52 
หุ้นกู้ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 27/9/2567  BBB+  74,555,548.16  
หุ้นกู้ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 7/10/2568  BBB+  81,471,738.71  
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์   24/3/2568  A  8,945,945.19 
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร   22/1/2569  A+  28,653,803.14  
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์   24/3/2566  A  1,012,308.99 
หุ้นกู้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น   17/2/2566  BBB+  55,476,512.26 
หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   11/6/2566  AA  17,375,322.45 
หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   11/6/2568  AA  36,110,976.07 
หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   11/6/2569  AA  26,487,106.48 
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู   4/7/2567  A+  85,133,586.42 
หุ้นกู้ บมจ. บ้านป ู  4/8/2567  A+  49,021,878.95 
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู   1/4/2569  A+  76,261,726.10 
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู   4/8/2569  A+  22,368,159.22 
หุ้นกู้ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์   6/7/2567  A  11,218,250.10 
หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 9/5/2567  A-  2,847,048.99  
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร   5/6/2567  A+  113,208,902.13  
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565  
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซ่ิง   2/6/2567  A-  18,647,740.05 
หุ้นกู้ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 28/1/2568  BBB+  56,826,679.61  
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์   26/4/2567  A+  17,173,879.54 
หุ้นกู้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล   26/1/2568  BBB+  13,163,090.82  
หุ้นกู้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล   26/1/2567  BBB+  37,987,853.72  
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 9/4/2569  A-  33,677,751.74  
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 8/9/2568  A-  3,072,211.11  
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 18/7/2567  A-  41,937,610.19  
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 27/4/2567  A-  101,867,121.41  
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 9/4/2566  A-  201,261.67  
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 8/9/2566  A-  30,527,092.20 
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 5/11/2568  A-  161,258,659.22  
เงินฝากธนาคาร ธนาคาร ไอซีบีซี จํากัด (มหาชน)   AA+  137,129,800.85  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)     AAA  535,943.04  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)    AA+  14,577,422.59  
เงินฝากธนาคาร ธนาคาร BANK OF CHINA    29/6/2566  A  175,786,603.75 
เงินฝากธนาคาร ธนาคาร ไอซีบีซี จาํกัด (มหาชน)  6/6/2566  AA+  101,194,012.49  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  23/6/2566  AAA  117,878,856.88  
ต๋ัวแลกเงิน บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย  20/1/2566  BBB+  69,885,120.35  
ต๋ัวแลกเงิน บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล    10/2/2566  BBB+  59,878,817.69 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล    27/1/2566  BBB+  99,867,026.37 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น  2/6/2566  BBB+  39,678,313.42  
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี    20/1/2566  BBB+  29,952,898.24 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. แสนสิริ    23/3/2566  BBB+  49,796,594.58 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. แสนสิริ    20/1/2566  BBB+  29,970,755.95 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. แสนสิริ    17/1/2566  BBB+  119,900,455.75 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย  27/3/2566  BBB+  49,646,527.66  
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น  21/2/2566  BBB+  79,751,364.58  
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   19/4/2566    109,667,831.91 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง    17/6/2570    96,159,999.00 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/6/2586    101,395,704.00 
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565  
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง    17/12/2572    24,949,534.48 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง    22/6/2572    173,787,877.50 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   12/3/2571    66,070,346.75 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง    17/12/2569    154,299,548.72 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   12/12/2568    49,971,238.01 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2567    49,855,708.50 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/9/2567    11,884,997.88 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2566    50,625,899.50 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2571    95,243,276.31 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  24/7/2566    11,046,509.98 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  17/12/2574    15,436,553.76 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  26/1/2566    19,990,103.53 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  2/2/2566    9,992,524.09 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  6/2/2566    18,070,004.52 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  23/2/2566    39,941,794.41 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  9/3/2566    4,992,164.35 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  23/3/2566    233,133,436.93 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  30/3/2566    25,952,538.85 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุ

ต้ังแต่ 1 ปี ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์
มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืน

เงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ํามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์

สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ี
อยู่ในระดับ AAA 

A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ี
อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และ
อาจมีความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตาม
กําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ 

(Default Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ 
(Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสาร
หนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนัก

ลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิต
ในระดับดังกล่าวซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 
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T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถใน
การชําระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มี
เครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี ้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที ่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ท่ีอาจกระทบต่อความสามารถ
ในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตรา
สารนั้นๆ หรือองค์กรซ่ึงรับภาระผูกพันในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทต้ิง
ประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
หรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวม
กิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับ
เครดิตเดิมแต่อย่างใด ท้ังนี้ เพ่ือเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการท่ีจะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจ
ประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) 
ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) 
Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดย

อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้า
ประกันโดยรัฐบาล 
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AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ข้ันสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความ
เป็นไปได้มากกว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชําระหนี้ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยัง
จํากัดอยู ่ในระดับหนึ ่งเท่านั ้น และความสามารถในการชําระหนี ้ตามกําหนดอย่างต่อเนื ่องเท่านั ้น และ
ความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดาํเนินธุรกิจ
และสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้
ในปัจจุบัน        

 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับ

ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว
จะกําหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความนา่เชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระ
หนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับ
การจัดอันดับท่ีสูงกว่า 
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B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากข้ึนตาม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับ
สภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่าง
ออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มี
การระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือใน
ระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะ
ได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 
 

1. สภาพตลาดตราสารหนี้ในช่วงต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ตลาดตราสารหนี้ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงข้ึน

สูงขึ้นทุกรุ่นอายุ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ เงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนซึ่งกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะอาหารและพลังงาน 
โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารอายุตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 41 ถึง 86 bps รุ่นอายุ 1-3 ปี 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 86 ถึง 98 bps รุ่นอายุ 3-5 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 68 ถึง 88 bps รุ่นอายุ 5-10 ปี ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นประมาณ 64 ถึง 75 bps และรุ่นอายุ 10 ปีขึ ้นไปปรับตัวเพิ ่มขึ ้นประมาณ 61 ถึง 113 bps โดยส่วนต่างอัตรา
ผลตอบแทนรุ่นอายุ 2 และ 10 ปีปรับตัวลดลงจาก 124 bps มาอยู่ท่ี 101 bps 

สําหรับแนวโน้มตราสารหนี้ปี 2566 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) คาดว่าเส้นอัตรา
ผลตอบแทนตราสารหนี้ไทยมีแนวโน้มปรับตัวแบนราบลง โดยอัตราผลตอบแทนระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นตามดอกเบี้ย
นโยบาย ในขณะที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวจะได้รับปัจจัยบวกจากความเสี่ยงของการถดถอยของเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัว
สูงข้ึน อย่างไรก็ตามเงินเฟ้อท่ีปรับตัวสูงข้ึนในหลายๆ ประเทศและเงินทุนไหลออกก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงท่ีน่าจับตามอง  

จากการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และภาวะตลาดตราสารหนี้ข้างต้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงได้เลือกลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูง ขณะเดียวกันจะจํากัดความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยการปรับอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับการ
คาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แนวโน้มเศรษฐกิจท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงปัจจัยอ่ืนซ่ึงมีผลต่อตลาดตราสารหนี้ 

 
2. สําหรับรอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ การลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มี
สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 28.33% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาค
ธนาคาร 1.36% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การลงทุนในต่างประเทศ 11.07% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
และตราสารหนี้ภาคเอกชน 58.88% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
3. การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 

สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบกับวันที่ 1 มกราคม 2565 มีการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ
ลดลงจาก 40.57% เป็น 28.33% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นจาก 0.09% 
เป็น 1.36% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การลงทุนในต่างประเทศเพิ่มข้ึนจาก 3.82% เป็น 11.07% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มข้ึนจาก 55.46% เป็น 58.88% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
   บาท 
   หมายเหตุ 2565  2564 
สินทรัพย์   

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 4.2 4,722,180,125.83  4,361,265,646.35
เงินฝากธนาคาร 8 14,575,545.20  3,779,524.23
ลูกหนี้สําหรับสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 4,988,336.53  -
ลูกหนี้จากดอกเบ้ียรับ 16,923,825.21  12,893,763.25
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 50,920,191.95  -
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน 62,472.54  59,735.54
  รวมสินทรัพย์ 4,809,650,497.26  4,377,998,669.37

หนี้สิน    

เจ้าหนี้สําหรับสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -  3,018,567.18
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 541,225.74  2,152,535.37
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  4,574,220.67  5,152,901.57
  รวมหนี้สิน 5,115,446.41  10,324,004.12

สินทรัพย์สุทธิ 4,804,535,050.85  4,367,674,665.25

สินทรัพย์สุทธิ    

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  3,776,704,108.39  3,440,678,131.42
กําไรสะสม   
 บัญชีปรับสมดุล 5 866,849,769.71  770,237,751.55
 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 6 160,981,172.75  156,758,782.28

สินทรัพย์สุทธิ 7 4,804,535,050.85  4,367,674,665.25

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.7214  12.6941

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 377,672,075.8866  344,069,478.1946
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(1) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
    2565 
    

วันครบอายุ 
อัตราดอกเบี้ย  จํานวนเงินต้น   มูลค่ายุติธรรม ร้อยละ

ของมูลค่า
เงินลงทุน

     (%) (บาท)  (บาท) 

เงินฝากธนาคาร          

 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)   0.50% 535,111.06  535,111.06 0.01
เงินฝากประจําในธนาคารพาณิชย์          

 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)(JPY 
450,000,000) 

23/06/2566 - 117,855,000.00  117,878,856.88 2.50

 BANK OF CHINA (BOC)(JPY 670,000,000) 29/06/2566 0.31% 173,195,000.00  175,508,520.25 3.71
  รวมเงินฝากประจําในธนาคารพาณิชย์       293,387,377.13 6.21
บัตรเงินฝาก          

 
บัตรเงินฝาก Industrial and Commercial B 
170223 (CDUS0208)(USD 4,000,000) 

17/12/2566 - 140,925,835.46  137,129,800.85 2.91

 บัตรเงินฝาก Industrial and Commercial B 
060623 (CDUS0210)(USD 3,000,000) 

6/06/2566 - 101,318,272.35  101,194,012.49 2.14

  รวมบัตรเงินฝาก       238,323,813.34 5.05
ต๋ัวเงินคลัง          

 
ต๋ัวเงินคลัง งวดท่ี TB65/(DM)1/364D 
(TB23419A) 

19/04/2566 0.70% 110,000,000.00  109,670,870.21 2.32

  รวมต๋ัวเงินคลัง       109,670,870.21 2.32
ต๋ัวแลกเงิน          

 
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 
(MTC23127A) 

27/01/2566 1.80% 100,000,000.00  99,871,945.01 2.12

 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 
(MTC23210A) 

10/02/2566 1.72% 60,000,000.00  59,881,767.54 1.27

 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
(มหาชน) (NPS23120A) 

20/01/2566 3.00% 70,000,000.00  69,890,855.38 1.48

 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
(มหาชน) (NPS23327A) 

27/03/2566 3.00% 50,000,000.00  49,650,609.08 1.05

 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) 
(ORI23120A) 

20/01/2566 2.65% 30,000,000.00  29,955,249.81 0.63

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(1) (ต่อ)

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
    2565
    

วันครบอายุ 
อัตราดอกเบี้ย จํานวนเงินต้น  มูลค่ายุติธรรม ร้อยละ

ของมูลค่า
เงินลงทุน

     (%) (บาท)  (บาท) 

 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) (SC23221A) 21/02/2566 2.13% 80,000,000.00  79,756,131.45 1.69

 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) (SC23602B) 2/06/2566 2.07% 40,000,000.00  39,680,399.15 0.84

 บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) (SIRI23117A) 17/01/2556 1.78% 120,000,000.00  119,906,306.72 2.54
 บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) (SIRI23120A) 20/01/2556 1.78% 30,000,000.00  29,972,216.80 0.63
 บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) (SIRI23323A) 23/03/2556 1.83% 50,000,000.00  49,799,065.16 1.06
  รวมต๋ัวแลกเงิน  628,364,546.10 13.31
พันธบัตรและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  

 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  

  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 
1/3ปี/2563 (BOT233A) 23/03/2566 0.92% 133,000,000.00  132,970,192.04 2.82

  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี  
43/91/65 (CB23126A) 26/01/2566 - 20,000,000.00  19,990,483.98 0.42

  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี  
44/91/65 (CB23202B) 2/02/2566 - 10,000,000.00  9,992,750.46 0.21

  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี  
65/47/91D (CB23223A) 23/02/2566 - 40,000,000.00  39,942,870.75 0.85

  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 
49/91/65 (CB23309A) 9/03/2566 - 5,000,000.00  4,992,279.41 0.11

  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 
8/FRB182/65 (CBF23206A) 6/02/2566 0.97% 18,000,000.00  18,000,542.70 0.38

  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 
7/FRB364/65 (CBF23724A) 24/07/2566 0.94% 11,000,000.00  11,001,768.58 0.23

  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 
51/91/65 (CB23323A) 23/03/2566 - 100,000,000.00  99,833,838.20 2.11

  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 
52/91/65 ( CB23330A) 30/03/2566 - 26,000,000.00  25,953,071.16 0.55

  รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย    362,677,797.28 7.68
 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(2)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565
    2565
    

วันครบอายุ 
อัตรา

ดอกเบี้ย  จํานวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม  ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน    (%) (บาท) (บาท)  

พันธบัตรและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ต่อ)   
 พันธบัตรรัฐบาล   

  
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยแปรผันตามการเปล่ียนแปลง
ของเงินเฟ้อ 

12/03/2571 1.250% 60,000,000.00 65,822,914.87  1.39  

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งท่ี 2 (ILB283A)   

  
พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 12 
(LB23DA) 

17/12/2566 2.400% 50,000,000.00 50,578,223.50  1.07  

  พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 (LB249A) 17/09/2567 0.750% 12,000,000.00 11,859,331.32  0.25  

  พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้   

   
(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ีสอง)ใน
ปีงบประมาณ 

   

   พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 4 (LB24DB) 17/12/2567 1.450% 50,000,000.00 49,828,131.50  1.06
  พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้   

   
 (พรก.ให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ใน
ปีงบประมาณ 

   

    พ.ศ. 2554 ครั้งท่ี 1 (LB25DA) 12/12/2568 3.850% 47,000,000.00 49,874,421.77  1.06

  
พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ให้
กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 
1 (LB26DA) 

17/12/2569 2.125% 152,000,000.00 154,174,174.56  3.26  

  
พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 11 
(LB276A) 

17/06/2570 1.000% 100,000,000.00 96,123,915.00  2.04  

  พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้    
   (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปีงบประมาณ   

   พ.ศ. 2561 ครังท่ี 2(LB28DA) 17/12/2571 2.875% 91,000,000.00 95,141,106.97  2.01
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(2) (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565
    2565
    

วันครบอายุ 
อัตรา

ดอกเบี้ย  จํานวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน    (%) (บาท) (บาท) 

  
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ครั้งท่ี 2 (LB296A) 

22/06/2572 4.875% 150,000,000.00 173,598,187.50 3.68

  พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้          

   (พ.ร.ก. ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ      

   พ.ศ. 2563 ครังท่ี 1 (LB29DA) 17/12/2572 1.60% 26,000,000.00 24,933,961.52 0.53

  
พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 6 (LB31DA) 

17/12/2574 2.00% 16,000,000.00 15,424,432.96 0.33

  
พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 1 (LB436A) 

17/06/2586 3.45% 100,000,000.00 101,263,192.00 2.14

  รวมพันธบัตรรัฐบาล        888,621,993.47 18.82
   รวมพันธบัตรและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย    1,251,299,790.75 26.50
หุ้นกู้           

  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)          

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งท่ี 
1/2562 (AP235A) 

17/05/2566 3.17% 10,000,000.00 10,057,906.10 0.21

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งท่ี 
3/2562 ชุดท่ี 1 (AP238A) 

19/08/2566 2.42% 16,700,000.00 16,763,872.33 0.36

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งท่ี 
1/2563 (AP241A) 

23/01/2567 2.35% 39,300,000.00 39,400,646.12 0.83

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งท่ี 
1/2565 (AP251A) 

20/01/2568 1.81% 7,500,000.00 7,371,052.35 0.16

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งท่ี 
2/2564 (AP257A) 

20/07/2568 1.94% 28,900,000.00 28,280,594.11 0.60

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งท่ี 
1/2564 ชุดท่ี 2 (AP261A) 

21/01/2569 3.51% 17,600,000.00 17,914,227.05 0.38

  บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)          

   ครั้งท่ี 1/2557 ชุดท่ี 2 (BANPU247A) 4/07/2567 4.80% 80,000,000.00 83,234,048.00 1.76
   ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 4 (BANPU248A) 4/08/2567 1.58% 49,100,000.00 48,705,858.09 1.03
   ครั้งท่ี 1/2554 ชุดท่ี 4 (BANPU264A) 1/04/2569 5.19% 70,000,000.00 75,351,645.60 1.60
   ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 1 (BANPU268A) 4/08/2569 2.90% 22,000,000.00 22,107,642.48 0.47

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(3) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
    2565 

    
วันครบอายุ 

อัตรา
ดอกเบี้ย  จํานวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม 

 
ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน    (%) (บาท) (บาท)  

หุ้นกู้ (ต่อ)          

  บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 

   ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 (BAM234A) 9/04/2566 1.85% 200,000.00 200,416.09  0.01
   ครั้งท่ี 2/2560 ชุดท่ี 3 (BAM239A) 8/09/2566 3.44% 30,000,000.00 30,203,973.30  0.64
   ครั้งท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1 (BAM244B) 27/04/2567 2.13% 101,400,000.00 101,482,322.61  2.15
   ครั้งท่ี 1/2562 ชุดท่ี 3 (BAM247A) 18/07/2567 2.90% 41,100,000.00 41,395,034.71  0.88
   ครั้งท่ี 2/2560 ชุดท่ี 4 (BAM259A) 8/09/2568 3.73% 3,000,000.00 3,037,226.13  0.06
   ครั้งท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 (BAM25NA) 5/11/2568 3.41% 158,500,000.00 160,427,615.18  3.40
   ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 4 (BAM264A) 9/04/2569 3.05% 33,600,000.00 33,444,836.88  0.71
  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

  
   ครั้งท่ี 1/2562 ชุดท่ี 2 (BEM245A) 9/05/2567 3.18% 2,800,000.00 2,834,295.41  0.06
  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)    
   ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 (BGRIM247A) 6/07/2567 1.41% 11,300,000.00 11,140,829.79  0.24
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)    
   ครั้งท่ี 1/2562 ชุดท่ี 1 (BJC233A) 24/03/2566 3.20% 1,000,000.00 1,003,673.93  0.02
   ครั้งท่ี 1/2563 (BJC253A) 24/03/2568 1.63% 9,100,000.00 8,906,352.00  0.19
  บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)    
   ครั้งท่ี 1/2561 (BTG233A) 28/03/2566 2.52% 1,600,000.00 1,604,129.62  0.03
  บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)    
   ครั้งท่ี 1/2564 (CPALL263B) 16/03/2569 2.86% 30,400,000.00 30,395,822.13  0.64
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 

  
   ครั้งท่ี 1/2563 ชุดท่ี 3 (CPF246B) 5/06/2567 3.00% 111,900,000.00 112,967,722.95  2.39
   ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 (CPF261A) 22/01/2569 2.99% 28,200,000.00 28,279,511.31  0.60
  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด    
   ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 (DTN269A) 2/09/2569 1.50% 30,500,000.00 28,890,344.81  0.61
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

  
   ครั้งท่ี 1/2564 (FPT245A) 6/05/2567 2.16% 33,100,000.00 32,967,795.29  0.70

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี  



 

P a g e  31 | รายงานประจําปี 

KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(3) (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
    2565 

    

วันครบอายุ 
อัตรา

ดอกเบี้ย
 จํานวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละ

ของมูลค่า
เงินลงทุน      (%) (บาท) (บาท) 

  บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)        

   ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 (GULF249A) 29/09/2567 1.74% 46,900,000.00 46,348,310.14 0.98
   ครั้งท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1 (GULF252A) 24/02/2568 2.02% 36,600,000.00 36,134,575.37 0.76
   ครั้งท่ี 1/2565 ชุดท่ี 2 (GULF272A) 24/02/2570 2.97% 32,000,000.00 31,805,506.56 0.67
  บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด          

   
หุ้นกู้ระยะยาว ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 2 
(ICBCTL24OB) 

26/10/2567 1.31% 113,000,000.00 110,995,696.40 2.35

  บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)          

   ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 (IRPC245A) 20/05/2567 1.77% 10,800,000.00 10,731,238.23 0.23
  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (มหาชน)         

   ครั้งท่ี 2/2565 (JMT249A) 27/09/2567 3.20% 74,300,000.00 74,529,130.05 1.58
   ครั้งท่ี 1/2565 (JMT25OA) 7/10/2568 4.10% 79,800,000.00 80,708,910.83 1.71
  บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด          

   ครั้งท่ี 1/2565 ชุดท่ี 2 (KCC249A) 11/09/2567 1.38% 34,100,000.00 33,700,271.28 0.71
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(4) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
    2565 
    

วันครบอายุ 
อัตรา

ดอกเบี้ย  จํานวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน    (%) (บาท) (บาท) 

หุ้นกู้ (ต่อ)          

  บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)          

   
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 
ครั้งท่ี 1/2563 (LALIN232A) 

14/02/2566 2.90% 3,800,000.00 3,799,266.79 0.08

   
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 
ครั้งท่ี 3/2564 (LALIN248A) 

11/08/2567 2.90% 10,200,000.00 10,129,291.97 0.21

  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)          

   
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ครั้งท่ี 
1/2564 ชุดท่ี 2 (LH244A) 

26/04/2567 1.50% 17,300,000.00 17,127,310.01 0.36

  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)         

   ครั้งท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1 (MTC241A) 26/01/2567 2.38% 37,900,000.00 37,598,154.93 0.80
   ครั้งท่ี 1/2565 ชุดท่ี 2 (MTC251A) 26/01/2568 2.79% 13,200,000.00 13,003,925.62 0.28
  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)         

   
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ครั้งท่ี 
1/2565 ชุดท่ี 2 (ORI254A) 

27/04/2568 3.90% 14,000,000.00 14,068,386.64 0.30

   
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ครั้งท่ี 
3/2565 ชุดท่ี 3 (ORI259A) 

1/09/2568 3.95% 52,100,000.00 52,308,713.64 1.11

  บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)          

   
หุ้นกู้มีประกัน ครั้งท่ี 1/2564 
(PSH245A) 

27/05/2567 1.73% 16,100,000.00 15,949,790.86 0.34

   
หุ้นกู้มีประกัน ครั้งท่ี 2/2562 ชุดท่ี 2 
(PSH24NA) 

14/11/2567 2.55% 55,500,000.00 55,515,964.58 1.18

  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)          

   ครั้งท่ี 1/2565 ชุดท่ี 2 (PTG252A) 3/02/2568 3.20% 60,000,000.00 59,001,334.20 1.25
  บริษัท ควอลิต้ีเฮาส์ จํากัด (มหาชน)          

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(4) (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
    2565 

    
วันครบอายุ 

อัตรา
ดอกเบี้ย

 จํานวนเงินต้น   มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน      (%) (บาท)  (บาท) 

  บริษัท ควอลิต้ีเฮาส์ จํากัด (มหาชน)         

   
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ครั้งท่ี 1/2564 
(QH243A) 

3/03/2567 2.50% 9,600,000.00  9,584,037.12 0.20

  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)          

   
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งท่ี 1/2564 
(SC241A) 

28/01/2567 3.49% 6,700,000.00  6,738,760.64 0.14

   
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งท่ี 2/2564 
(SC241B) 

28/01/2567 3.45% 11,900,000.00  11,960,267.91 0.25

   
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งท่ี 3/2564 
(SC247A) 

30/07/2567 3.00% 14,500,000.00  14,469,534.20 0.31

   
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งท่ี 1/2565 
(SC251A) 

28/01/2568 3.04% 56,500,000.00  56,093,118.64 1.19

  บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)         

   ครั้งท่ี 2/2565 ชุดท่ี 2 (SPALI245A) 9/05/2567 2.13% 52,100,000.00  52,089,485.18 1.10
  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)         

   ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 1 (STA247A) 22/07/2567 1.79% 16,400,000.00  16,293,574.82 0.34
   ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2 (STA264A) 1/04/2569 3.70% 11,600,000.00  11,898,848.36 0.25
   ครั้งท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1 (STA253A) 31/03/2568 2.08% 23,000,000.00  22,791,354.35 0.48
   ครั้งท่ี 1/2565 ชุดท่ี 2 (STA273A) 31/03/2570 2.85% 28,000,000.00  27,683,278.84 0.59
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)         

   ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 1 (TBEV236A) 11/06/2566 1.17% 17,400,000.00  17,364,387.42 0.37
   ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 3 (TBEV256A) 11/06/2568 2.07% 36,500,000.00  36,070,034.38 0.76
   ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 4 (TBEV266A) 11/06/2569 2.43% 26,700,000.00  26,451,735.12 0.56
  บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)         

   ครั้งท่ี 1/2564 (THANI246A) 2/06/2567 2.00% 18,700,000.00  18,618,177.40 0.39
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(5) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
    2565 

    

วันครบอายุ 
อัตรา

ดอกเบี้ย
 จํานวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

มูลค่าเงิน
ลงทุน      (%) (บาท) (บาท) 

หุ้นกู้ (ต่อ)           

  บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)           

   ครั้งท่ี 3/2564 ชุดท่ี 2 (TIDLOR238A) 19/08/2566 1.17% 31,900,000.00 31,744,859.45 0.67
   ครั้งท่ี 4/2565 (TIDLOR259A) 13/09/2568 3.14% 103,600,000.00 103,674,813.70 2.20
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)           

   ครั้งท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 (TRUE232A) 17/02/2566 3.43% 55,200,000.00 55,247,177.24 1.17
  รวมหุ้นกู้       2,200,598,617.24 46.60
              รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,736,427,398.55 บาท)   4,722,180,125.83 100.00

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
      บาท 
    หมายเหตุ 2565   2564 

รายได้จากการลงทุน 4.1    

 รายได้ดอกเบี้ย  94,210,032.15  74,047,472.72
  รวมรายได้  94,210,032.15  74,047,472.72
ค่าใช้จ่าย 4.1 และ 10    

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  18,018,401.77  22,826,243.94
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  1,058,554.25  913,069.37
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  4,331,645.91  5,478,383.74
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  75,000.00  75,000.00
 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  96,791.44  107,754.81
  รวมค่าใช้จ่าย  23,580,393.37  29,400,451.86
รายได้สุทธิ   70,629,638.78  44,647,020.86

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน     

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น-จากเงินลงทุน  (20,786,041.56)  15,184,954.87
 รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น-จากเงินลงทุน  (32,052,812.65)  (39,189,338.08)
 รายการกําไร(ขาดทุน)ท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น-จากสัญญาอนุพันธ์  (10,920,513.32)  3,754,135.77
 รายการกําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น-จากสัญญาอนุพันธ์  9,486,211.51  4,518,822.37
           รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน  (54,273,156.02)  (15,731,425.07)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้  16,356,482.76  28,915,595.79
หัก ภาษีเงินได้ 4.8 12,134,092.29  11,083,230.38
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังภาษีเงินได้  4,222,390.47  17,832,365.41

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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KTFIXPLUS 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลสั 
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
      บาท 

    หมายเหตุ 2565  2564 

การเพ่ิมข้ึนสุทธิของสินทรัพย์สุทธิท่ีเกิดจาก      

 การดําเนินงาน   4,222,390.47  17,832,365.41

 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย 4.4 และ 12 -  (4,534,772.04)

 การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 11 5,426,956,376.47  3,493,915,076.37

 การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 11 (4,994,318,381.34)  (4,166,354,185.75)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี   436,860,385.60  (659,141,516.01)

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี   4,367,674,665.25  5,026,816,181.26

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี   4,804,535,050.85  4,367,674,665.25

         

         

      หน่วย 

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน      

 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)      

 หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี   344,069,478.1946  397,325,766.0035

 บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี   429,784,022.3918  275,836,403.5866

 หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี   (396,181,424.6998)  (329,092,691.3955)

 หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี   377,672,075.8866  344,069,478.1946

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็น
ช่วงเวลาโดยไม่มีกําหนดอายุของโครงการ มีเงินทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 700,000,000 
หน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท ลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝาก โดยให้ความสําคัญกับความมั่นคงของเงินลงทุนเป็น
หลัก ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิดเมื่อวันท่ี 4 
ธันวาคม 2543 จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เงินลงทุนของกองทุน ได้แก่ หุ้นกู้  
พันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และเงินฝากธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณานําเงินไป
ลงทุนต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และเครดิตเพ่ือป้องกันความเสี่ยง ในปี 2563 ได้มีการย่ืนเพ่ิมเติมจํานวน
ทุนโครงการจากเดิม 7,000 ล้านบาท เป็น 50,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 5,000,000,000 หน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 
บาท 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น 7 ชนิด ได้แก่ 1. ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A) 2. 
ชนิดจ่ายปันผล (CLASS D) 3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (CLASS I) 4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (CLASS P) 5. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ (CLASS R) 6. ชนิดเพ่ือการออม (CLASS SSF) 7. ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (CLASS X) โดยกองทุนมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายปันผล (CLASS D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (CLASS I) ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยในการจ่ายเงินปันผล
แต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจริงใน
งวดที่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล หรือบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมในงวดก่อน ๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณางดจ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอ่ืน หากบริษัทจัดการเห็นว่า 

1. เงินปันผลต่อหน่วยท่ีจะจ่ายในงวดนั้นมีมูลค่าต่ําเกินไป ไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 
2. ผลจากการจ่ายเงินปันผลในงวดใด ทําให้มีผลกระทบกับมูลค่าหน่วยลงทุนหลังการจ่ายเงินปันผลงวดนั้น

อย่างไม่เหมาะสม 
3. การจ่ายเงินปันผลในงวดปีใดๆ ทําให้มีขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน 

และกองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF) ไม่เกินปีละ 4 
ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล เมื่อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือก
จ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับท่ีได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
2. จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล

นั้น แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า 
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการ
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ลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่เริ ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่องจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้กําหนดแนว
ปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (แนวปฏิบัติทางบัญชี) นี้ขึ ้น เพื่อบังคับใช้กับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศของ ก.ล.ต. ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติไม่ได้กําหนดไว้ ให้กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย 
  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน  บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีจําหน่ายเงินลงทุน 

  ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาท่ีพึงรับ 
  ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
4.2 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับเพียงตลาดเดียว ใช้ราคาตามลําดับต่อไปนี้ 
1. ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
2. ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันก่อนวันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

หรือภาวะตลาดไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญระหว่างวันที่มีการซื้อขายครั้งล่าสุดกับวันท่ีคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

3. ราคาเสนอซ้ือครั้งล่าสุดของวันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   
เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่อง รองรับแสดง

ตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาที่คํานวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดมูลค่าเงิน
ลงทุนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดมูลค่ายุติธรรมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

กําไร(ขาดทุน) จากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่าย ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
4.3 บัญชีปรับสมดุล 

 ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากับจํานวนต่อหน่วยของกําไรสะสมที่ยังไม่ได้
แบ่งสรร ณ วันท่ีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล” 

4.4 การแบ่งปันส่วนทุน 
กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 
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4.5 รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 กองทุนได้บันทึกรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ 
(Spot Rate) โดยกองทุนใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ซึ่งประกาศ ณ วันสิ้นงวด หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่ใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการโดยเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อนทุกครั้ง 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้บันทึกเป็นรายได้และรายจ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.6 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้จะบันทึกรายการ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ได้บันทึกเป็นรายได้หรือรายจ่ายในแต่
ละปี 

4.7 การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบญัชีท่ีสําคญั 
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน

การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย 
สินทรัพย์และหนี้สิน รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
มีความแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สถานการณ์นั้น กองทุนได้ต้ังประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณ
การทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง  

4.8 ภาษีเงินได้ 
กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินจากดอกเบี้ยรับตามมาตรา 40(4)(ก) 

แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ โดยมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ 20 
สิงหาคม 2562 

5. บัญชีปรับสมดุล 
รายการ บาท 

บัญชีปรับสมดุลต้นปี (1 มกราคม 2565) 770,237,751.55 
การเพ่ิมข้ึนบัญชีปรับสมดุลในระหว่างปี 96,612,018.16 
บัญชีปรับสมดุลปลายปี (31 ธันวาคม 2565) 866,849,769.71 

6. กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 
รายการ บาท 

รายได้จากเงินลงทุนสุทธิสะสม (วันท่ีเริ่มสะสม 4 ธันวาคม 2543) 235,536,503.73 
กําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (วันท่ีเริ่มสะสม 4 ธันวาคม 2543) 19,762,397.02 
กําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (วันท่ีเริ่มสะสม 4 ธันวาคม 2543) 16,563,612.30 
กําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม (วันท่ีเริ่มสะสม 1 มกราคม 2559) 10,985,865.90 
ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม (วันท่ีเริ่มสะสม 1 มกราคม 2559) (6,851,975.44) 
หัก การแบ่งปันรายได้และกําไรจากการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (119,237,621.23) 
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กําไรสะสมจากการดําเนินงานต้นปี  (1 มกราคม 2565) 156,758,782.28 
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี 4,222,390.47 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน - 
กําไรสะสมจากการดําเนินงานปลายปี (31 ธันวาคม 2565) 160,981,172.75 

(หน่วย : บาท) 
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักเงินปันผลจ่าย 2565 2564 
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A) 140,739,082.40 160,094,817.73 
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D) (2,880,465.54) (1,886,204.66) 
ชนิดนักลงทุนสถาบัน (CLASS I) (3,293,803.38) (1,449,830.79) 
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (CLASS X) 26,389,476.61 - 
ชนิดเพ่ือการออม (CLASS SSF) 26,882.66 - 

รวม 160,981,172.75 156,758,782.28 
7. สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 

2565 

ชนิดหน่วยลงทุน 
สินทรัพย์สุทธิ จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออก 

จําหน่ายแล้วท้ังหมด (หน่วย) 
สินทรัพย์สุทธิต่อ 
หน่วยลงทุน (บาท) (บาท) 

ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A) 2,513,270,669.86 196,513,621.0919 12.7892 
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D) 228,495,536.56 19,569,937.1811 11.6758 
ชนิดนักลงทุนสถาบัน (CLASS I) 41,976,063.66 3,246,370.2970 12.9301 
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (CLASS X) 2,006,626,270.11 157,227,142.3564 12.7625 
ชนิดเพ่ือการออม (CLASS SSF) 14,166,510.66 1,115,004.9602 12.7053 

รวม 4,804,535,050.85 377,672,075.8866 12.7214 
 

2564 

ชนิดหน่วยลงทุน 
สินทรัพย์สุทธิ จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออก 

จําหน่ายแล้วท้ังหมด (หน่วย) 
สินทรัพย์สุทธิต่อ 
หน่วยลงทุน (บาท) (บาท) 

ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A) 3,969,266,206.30 309,991,797.7718 12.8044 
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D) 398,100,629.20 34,053,425.4969 11.6904 
ชนิดนักลงทุนสถาบัน (CLASS I) 307,829.75 24,254.9259 12.6914 

รวม 4,367,674,665.25 344,069,478.1946 12.6941 
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8. เงินฝากธนาคาร 
เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้ 

(หน่วย : บาท)                    

ธนาคาร 
2565 2564 

อัตราดอกเบี้ย เงินต้น อัตราดอกเบี้ย เงินต้น 
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม     
ธนาคารไทยพาณชิย์ จํากัด (มหาชน) 0.25 - 0.45% 14,575,545.20 0.25% 3,779,524.23 

รวม  14,575,545.20  3,779,524.23 
9. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

  กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย : บาท) 

 2565 2564 
ซ้ือเงินลงทุน 5,931,899,644.04 3,948,168,306.38 
ขายเงินลงทุน 5,532,118,884.38 4,133,044,666.97 

10. ค่าใช้จ่าย 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ่ม) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0725 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส โดยตรง เช่น 
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวน ค่าเอกสารซ้ือขายหน่วยลงทุน ค่าไปรษณียากรและค่าจัดทํารายงาน   

11. หน่วยลงทุน 
กองทุนซ้ือขายหน่วยลงทุนในระหว่างปีดังนี้  

 2565 2564 

 จํานวนหน่วย จํานวนเงิน (บาท) จํานวนหน่วย จํานวนเงิน (บาท) 

ขายหน่วยลงทุน 429,784,022.3918 5,426,956,376.47 275,836,403.5866 3,493,915,076.37 
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (396,181,424.6998) (4,994,318,381.34) (329,092,691.3955) (4,166,354,185.75)

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 33,602,597.6920 432,637,995.13 (53,256,287.8089) (672,439,109.38)
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12. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
กองทุนแบ่งปันสว่นทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2565 

ไม่มีการแบ่งปันส่วนทุน 
(หน่วย: บาท) 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2564 
เดือน ชนิดหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน อัตราต่อหน่วย เงินปันผล 

สิงหาคม 2564 ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D) 34,882,861.4178 0.13 4,534,772.04 
รวมเงินปันผลท้ังสิ้น  4,534,772.04 

13. รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
13.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ดังต่อไปนี้ 
                                 (หน่วย: ล้าน) 

รายการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

สกุลเงินต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท สกุลเงินต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท
สินทรัพย์     

เงินลงทุน     
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 7.00 238.32 5.00 166.70 
เยน 1,120.00 293.39 - - 

ดอกเบี้ยค้างรับ     
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา - - 0.007 0.24 
เยน 1.06 0.28 - - 

รวม  531.99  166.94 
13.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินบาท ท่ี
กองทุนจะได้รับจากเงินลงทุนต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

                                                       (หน่วย: ล้าน) 
รายการ สกุลเงินต่างประเทศ มูลค่ายุติธรรมในสกุลเงินบาท ส่งมอบระหว่างเดือน 

31 ธันวาคม 2565    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 7.00 241.72 กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566 
เยน 1,122.10 293.93 มิถุนายน 2566 

31 ธันวาคม 2564    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 5.02 168.16 กุมภาพันธ์ 2565 
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14. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
  ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกล่าวมีดังนี้ 
                 (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
       ค่าธรรมเนียมการจัดการ 18,018,401.77 22,826,243.94 ตามเกณฑ์ท่ีระบุ 
   ในหนังสือชี้ชวน 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี ้
      (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
       ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 1,264,891.26 2,024,057.96 

15. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่มี สภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรม โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ท่ี
เก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า
ความแตกต่างของระดับข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้ 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน อย่างเดียวกัน (ข้อมูล
ระดับท่ี 1) 

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

- ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน ซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้) (ข้อมูลระดับท่ี 3) 

      (หน่วย : ล้านบาท)
 รายการ ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 รวม 

31 ธ.ค. 2565     
สินทรัพย์  

ตราสารหนี้ - 4,722.18 - 4,722.18 
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31 ธ.ค. 2564 
สินทรัพย์     

ตราสารหนี้ - 4,361.27 - 4,361.27 
เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาด ที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและ

ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้น ประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง และตราสารอนุพันธท่ี์
ซ้ือขายในตลาดท่ีจัดต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอ้างอิงสําหรบัเคร่ืองมือเหล่านี้ 

เครื่องมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่อง แต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มี
การอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกําหนดราคาที่เป็นทางเลือก ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากข้อมูลที่สังเกตได้ จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2  เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่ม
น่าลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซ้ือขายกันโดยตรง 

เงินลงทุนท่ีถูกจัดประเภทในระดับท่ี 3 มีข้อมูลท่ีสําคัญท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เนื่องจากมีการซ้ือขายไม่บ่อยนัก 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
 ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่า
ยุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

         (หน่วย : บาท)

รายการ 

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
มีอัตราดอกเบี้ยปรับ

ข้ึนลงตามอัตรา
ตลาด 

มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน     
เงินฝากธนาคาร 14,575,545.20 - - 14,575,545.20 
เงินฝากธนาคารเพื่อการลงทุน 535,111.06 - - 535,111.06 
เงินฝากประจํา - 175,508,520.25 117,878,856.88 293,387,377.13 
บัตรเงินฝาก - - 238,323,813.34 238,323,813.34 
ต๋ัวเงินคลัง - 109,670,870.21 - 109,670,870.21 
ต๋ัวแลกเงิน - 628,364,546.10 - 628,364,546.10 
พันธบัตร - 1,050,594,496.79 200,705,293.96 1,251,299,790.75 
หุ้นกู้ - 2,200,598,617.24 - 2,200,598,617.24 
ลูกหนี้จากกการขายเงินลงทุน - - 50,920,191.95 50,920,191.95 
ลูกหนี้จากกการขายหน่วยลงทุน - - 62,472.54 62,472.54 
ลูกหนี้สําหรับสัญญาขาย     

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 4,988,336.53 - - 4,988,336.53 
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 541,225.74 541,225.74 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 4,574,220.67 4,574,220.67 
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         (หน่วย : บาท)

รายการ 

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
มีอัตราดอกเบี้ยปรับ

ข้ึนลงตามอัตรา
ตลาด 

มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน     
เงินฝากธนาคาร 3,779,524.23 - - 3,779,524.23 
เงินฝากธนาคารเพื่อการลงทุน 534,337.42 - - 534,337.42 
เงินฝากประจํา - 166,700,000.00 - 166,700,000.00 
ต๋ัวเงินคลัง - 84,939,061.56 - 84,939,061.56 
ต๋ัวแลกเงิน - 383,336,872.24 - 383,336,872.24 
พันธบัตร - 1,686,811,555.25 - 1,686,811,555.25 
หุ้นกู้ - 2,038,943,819.88 - 2,038,943,819.88 
ลูกหนี้จากกการขายหน่วยลงทุน - - 59,735.54 59,735.54 
เจ้าหนี้สําหรับสัญญาขาย     

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 3,018,567.18 - - 3,018,567.18 
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 2,152,535.37 2,152,535.37 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 5,152,901.57 5,152,901.57 

ความเสี่ยงด้านเครดิต 
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทาง

การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นกองทุน
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 
       (หน่วย : ล้าน) 

รายการ 
2565 2564 

สกุลเงิน
ต่างประเทศ 

สกุลเงินบาท 
สกุลเงิน

ต่างประเทศ 
สกุลเงินบาท 

เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)     
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 7.00 238.32 5.00 166.70 
เยน 1,120.00 293.39 - - 

รวม  531.71  166.70 
กองทุนได้ทําสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือคุ้มครองความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุน

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ ข้อ 13.2) 
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ความเสี่ยงด้านตลาด 
กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน

ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าว
อาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้
ออกตราสาร ว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทําให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงได้ 
การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การ
กระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

16. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจของกองทุน แล้ว เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2566 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 

1 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

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

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
กุลณัฐฐา อภิปริกิตต์ิชัย ชินรัตน์ สังคะคุณ 

  ดวงพร จงศรีสวาท 
  ศรชยั เตรียมวรกลุ 
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การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

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

 
เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

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

ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ 
ที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับ
บทวิเคราะห์ บทวิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ใน
การรับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตาม
กฎหมายและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือ
พนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจ
ขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 ธนาคารโอซีบีซี จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 JP Morgan Chase BKK. Branch ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

24 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
27 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

28 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

41 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

42 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

48 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

49 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

51 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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