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บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 

“เพื่อนสนิททางการลงทนุ” 
บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

“เพื่อการลงทนุอย่างมีเป้าหมาย” 

 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 
ต่ํา 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง
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เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
  กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
 
  บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ 
หนึ่ง เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
  บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านเสมอมา 
 
 
                                                                ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
                                                                                             และ 

                                          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

 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

VAYU1* 1 ธันวาคม 2556 45.0555 -3.58% 2.23% 4.23% -3.58% -1.07% -0.99% N/A 3.19%
Benchmark - - 1.94% 3.19% 4.51% 1.94% 3.79% 2.61% N/A 4.66% 
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 13.48% 8.85% 11.70% 13.48% 25.48% 21.88% N/A 20.92% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 5.61% 4.70% 4.91% 5.61% 9.84% 8.34% N/A 7.44% 

* กองทุนจ่ายเงินปันผล 11 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.98 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 10 ของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 40 
ของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 31 ธ.ค. 2564 
คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก Mark-to-Market Corporate 
Bond Index  (BBB up) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
VAYU1 -5.84% 24.07% -25.39% 42.13% 12.84% -0.79% -0.97% -11.73% 13.76% -3.58% 
Benchmark -2.38% 12.97% -3.29% 12.95% 10.42% -2.86% 4.71% -0.13% 9.84% 1.94% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

17.17% 19.28% 22.87% 23.68% 9.82% 17.39% 12.29% 38.11% 17.64% 13.48% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด 6.28% 6.45% 6.91% 7.16% 3.25% 6.03% 4.68% 14.91% 6.02% 5.61% 
* กองทุนจ่ายเงินปันผล 11 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.98 บาทต่อหน่วย 
ผลการดาํเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 10 ของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 40 
ของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 31 ธ.ค. 2564 
คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก Mark-to-Market Corporate 
Bond Index  (BBB up) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
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กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คํารับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยายในการใช้ SET 
INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทําและคํานวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 
โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดจากการใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการคํานวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 
“SET Index เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 
 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 85,600.00 0.03  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 4,815.00 0.00  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 16,050.00 0.00  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 107,284.28 0.03  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 213,749.28 0.06  

หมายเหต ุ
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
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ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า 

(บาท)  
อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 15,954,608.63 15.92 
2 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 15,140,667.31 15.11 
3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 12,496,931.49 12.47 
4 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 11,075,422.55 11.05 
5 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 10,574,334.83 10.55 
6 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด 8,955,958.79 8.94 
7 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 6,373,772.15 6.36 
8 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 5,356,755.30 5.35 
9 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) 2,278,967.73 2.27 
10 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 1,848,483.67 1.84 
11 อ่ืนๆ 10,157,898.77 10.14 

รวม 100,213,801.22 100.00 
 

การจ่ายเงินปันผล 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

ครั้งที่ รอบระยะเวลาบัญชี วันปิดสมุดทะเบียน วันท่ีจ่าย 
เงินปันผลต่อหน่วย (บาท) 

ประเภท ข. 
1 1 มกราคม - 30 กันยายน 2557 17 ตุลาคม 2557 6 พฤศจิกายน 2557 0.10 
2 1 มกราคม - 30 กันยายน 2558 3 พฤศจิกายน 2558 12 พฤศจิกายน 2558 0.50 
3 1 มกราคม - 30 กันยายน 2559 25 ตุลาคม 2559 3 พฤศจิกายน 2559 0.22 
4 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560 0.22 
5 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2561 3 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 0.22 
6 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2561 6 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 0.11 
7 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562 7 สิงหาคม 2562 19 สิงหาคม 2562 0.12 
8 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562 6 กุมภาพันธ์ 2563 18 กุมภาพันธ์ 2563 0.23 
9 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 25 มกราคม 2564 3 กุมภาพันธ์ 2564 0.23 
10 1 มกราคม - 31 กรรกฎาคม 2564 6 กันยายน 2564 15 กันยายน 2564 1.80 
11 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 2 กุมภาพันธ์ 2565 14 กุมภาพันธ์ 2565 0.23 
12 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2565 7 กุมภาพันธ์ 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566 0.23 
    4.21 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)* 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

PTR = 19.58% 
*  ข้อมูลอัตราส่าวนหมุนเวีนรการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวม

ของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 

 
 รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
 มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
รายละเอียดการลงทุน VAYU1 มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   324,538,496,590.55 99.46 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  5,194,853,497.60 1.59 
             หมวดทรัพยากร  137,651,188,907.40 42.18 
             หมวดเทคโนโลยี  8,115,090,230.20 2.49 
             หมวดธุรกิจการเงิน  118,155,794,364.20 36.21 
             หมวดบริการ  20,023,300,383.20 6.14 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  3,778,905,806.00 1.16 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  8,388,283,864.00 2.57 
 หุ้นบุริมสิทธิ  
             หมวดธุรกิจการเงิน  147,163,331.60 0.04 
 หุ้นกู้  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  454,345,743.25 0.14 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AA  1,290,547,891.75 0.40 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  A  610,762,538.91 0.19  
 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น              50,818,563.00 0.02  
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน              716,312,340.00 0.22 
 เงินฝากธนาคาร  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  3,151,452,294.90 0.97 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  BBB  4,472,492.91 0.00 
 ต๋ัวแลกเงิน  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AA  559,423,347.20 0.17 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  A  648,497,926.05 0.20 
 ต๋ัวเงินคลัง  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  6,084,211,833.55 1.86 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ) 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
รายละเอียดการลงทุน VAYU1 มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
พันธบัตรรัฐบาล 
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  293,643,526.90 0.09 
             อายุคงเหลือ 1-3 ปี  505,782,177.90 0.15 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  8,713,645,530.03 2.67 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   1,612,322,946.36 0.49  
 หน่วยลงทุนตราสารทุน              1,612,322,946.36 0.49 
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)   38,048,677.85 0.01 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 3 คู่สัญญา 
   - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         9,452,655.87 0.00 
   - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         21,476,492.31 0.01 
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         7,119,529.67 0.00 
 อื่นๆ   129,667,207.31 0.04  
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด              28,862,381.63 0.01  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              120,596,683.78 0.04  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -19,791,858.10 -0.01 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 326,318,535,422.07 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร       มูลค่าตามราคาตลาด      %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 9,087,015,950.43 2.78 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  1,194,613,326.24 0.37 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  712,267,715.58 0.22 
   เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลกัหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

ประเภท                 ผู้ออก 
วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

       มูลค่าตาม 
       ราคาตลาด 

หุ้นสามัญ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา      507,640,575.00
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท.นํ้ามันและการค้าปลกี      868,450,433.20
หุ้นสามัญ บมจ. สยามแม็คโคร      34,741,760.00
หุ้นสามัญ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์      721,620,076.80
หุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น      40,601,500.00
หุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง      186,429,310.00
หุ้นสามัญ บมจ. ศุภาลัย      151,141,140.00
หุ้นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์      768,181,725.00
หุ้นสามัญ บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย      169,691,676.00
หุ้นสามัญ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)      278,918,520.00
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์      1,463,351,200.00
หุ้นสามัญ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      1,265,745,097.60
หุ้นสามัญ บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์      93,453,250.00
หุ้นสามัญ บมจ. แพลน บี มีเดีย      134,858,686.40
หุ้นสามัญ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี      214,978,450.00
หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้า      791,343,750.00
หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย      3,334,602,600.00
หุ้นสามัญ บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น      372,625,500.00
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น      1,977,469,625.00
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      2,246,595,600.00
หุ้นสามัญ บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด(มหาชน)      293,613,412.60
หุ้นสามัญ บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น      276,762,720.00
หุ้นสามัญ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส      1,973,375,800.00
หุ้นสามัญ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์      477,426,510.00
หุ้นสามัญ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล      359,905,600.00
หุ้นสามัญ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน      145,915,011.00
หุ้นสามัญ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      844,817,820.00
หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง      896,562,493.00
หุ้นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์      1,498,424,029.00
หุ้นสามัญ บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส      152,795,350.00
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

ประเภท                 ผู้ออก 
วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

       มูลค่าตาม 
       ราคาตลาด 

หุ้นสามัญ บมจ. โอสถสภา      631,613,500.00
หุ้นสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป      91,942,200.00
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      5,160,382,500.00
หุ้นสามัญ บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)      3,561,054,840.00
หุ้นสามัญ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง      1,764,928,506.00
หุ้นสามัญ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์      258,096,160.00
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพประกันภัย      886,775,274.00
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท      115,503,550,750.00
หุ้นสามัญ บมจ. เจ มาร์ท      115,118,750.00
หุ้นสามัญ บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ      3,143,382,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์      468,603,750.00
หุ้นสามัญ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป      703,469,250.00
หุ้นสามัญ บมจ. คอมเซเว่น      433,112,400.00
หุ้นสามัญ บมจ. ควอลิต้ีเฮ้าส์      148,776,650.00
หุ้นสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร      1,647,974,880.00
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพโสภณ      122,908,415.00
หุ้นสามัญ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส      332,925,276.00
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต      121,716,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ      3,279,818,800.00
หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน)      84,026,907,400.00
หุ้นสามัญ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)      14,330,834,928.20
หุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)      298,186,000.00
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)      2,664,395,750.00
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)      10,789,695,476.00
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์      3,715,570,788.00
หุ้นสามัญ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น      8,604,936,900.00
หุ้นสามัญ บมจ. เบทาโกร      340,000,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. บีบีจีไอ      80,705,598.60
หุ้นสามัญ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์      584,718,120.00
หุ้นสามัญ บมจ. เงินติดล้อ      150,745,000.00
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

ประเภท                 ผู้ออก 
วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

       มูลค่าตาม 
       ราคาตลาด 

หุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู      294,550,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. ช.การช่าง      159,403,140.00
หุ้นสามัญ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล      503,006,450.00
หุ้นสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย      695,391,700.00
หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น      415,109,400.00
หุ้นสามัญ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น      764,699,100.00
หุ้นสามัญ บมจ. ทุนธนชาต      167,088,750.00
หุ้นสามัญ บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนท์เชียลกรุ๊ป      453,909,950.00
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย      7,653,667,500.00
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา      2,288,486,200.00
หุ้นสามัญ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น      685,309,055.20
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป      329,288,050.00
หุ้นสามัญ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์      392,622,675.00
หุ้นบุริมสิทธิ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)      147,163,331.60
หุ้นกู้ ธนาคาร ไอซีบีซี จํากัด (มหาชน)  31/12/3542 AA+  190,286,508.20
หุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)  31/12/3542 A  100,058,487.00
หุ้นกู้ บจก. โตโยต้า ลิสซ่ิง  29/5/2566  AAA  54,918,247.45
หุ้นกู้ บจก. โตโยต้า ลิสซ่ิง  29/11/2566 AAA  79,577,107.20
หุ้นกู้ บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา  11/3/2566  AAA  70,123,765.60
หุ้นกู้ บจก. ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย)  2/10/2566  AAA  150,254,586.00
หุ้นกู้ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์  25/4/2567  A+  145,598,721.00
หุ้นกู้ บจก. โตโยต้า ลิสซ่ิง  25/2/2567  AAA  99,472,037.00
หุ้นกู้ บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 31/12/3542 AA  139,638,037.40
หุ้นกู้ บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซ่ิง  30/9/2567  A  9,577,193.90
หุ้นกู้ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส ์ 20/10/2566 A+  80,409,413.60
หุ้นกู้ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์  13/3/2566  A+  149,612,686.50
หุ้นกู้ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  31/12/3542 AA-  139,864,602.50
หุ้นกู้ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  12/10/2566 AA-  78,926,917.60
หุ้นกู้ บมจ. ศุภาลัย  1/9/2566  A  37,190,186.66
หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไทย  31/12/3542 AA-  179,632,414.80
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

ประเภท                 ผู้ออก 
วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

       มูลค่าตาม 
       ราคาตลาด 

หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  11/6/2567  AA  194,734,631.95
หุ้นกู้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  29/1/2567  AA  196,065,560.00
หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  22/3/2566  AA  50,542,216.50
หุ้นกู้ บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซ่ิง  31/12/3542 A  73,792,961.25
หุ้นกู้ บมจ. ทุนธนชาต  18/6/2567  A  14,522,889.00
หุ้นกู้ บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส  31/12/3542 AA+  120,857,002.80
หน่วยลงทุนตราสารทุน Blackrock International Management      1,145,737,363.40
หน่วยลงทุนตราสารทุน GLOBAL X      133,269,620.56
หน่วยลงทุนตราสารทุน INVESCO POWERSHARES      333,315,962.40
ใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้น 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)  31/12/3542 AA+  50,818,563.00

หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย      716,312,340.00

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์  11/8/2566  AAA  50,291,780.82
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)    AAA  62,007.22
เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์  10/11/2566 AAA  150,369,863.00
เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์  27/10/2566 AAA  210,691,849.33
เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์  19/10/2566 AAA  110,407,000.00
เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์    AAA  4,472,492.91
เงินฝากธนาคาร ธนาคารออมสิน  31/12/3542 AAA  1,633,070,619.75
เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)    AAA  845,646,845.99
เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์  4/8/2566  AAA  150,912,328.79
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. บ้านปู  26/1/2566  A+  74,926,596.13
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. อีซ่ี บาย  6/1/2566  AA  264,949,027.50
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. บ้านปู  6/2/2566  A+  109,839,336.30
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. บ้านปู  12/1/2566  A+  84,961,453.11
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  31/12/3542 AA  294,474,319.70
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  19/5/2566  A+  79,511,327.83
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. บ้านปู  31/12/3542 A+  299,259,212.68
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง  12/4/2566    1,839,865,707.10
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง  21/6/2566    318,499,127.40
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

ประเภท                 ผู้ออก 
วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

       มูลค่าตาม 
       ราคาตลาด 

ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง  24/5/2566    319,622,322.21
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง  26/4/2566    308,988,637.40
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง  18/1/2566    67,968,864.41
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง  19/4/2566    230,302,447.00
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง  15/3/2566    948,122,199.26
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง  1/3/2566    299,453,081.80
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง  1/2/2566    640,579,191.75
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง  4/1/2566    509,951,364.42
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง  15/2/2566    226,732,970.67
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง  29/3/2566    374,125,920.13
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง  16/6/2566    141,765,828.40
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง  17/12/2566   151,877,698.50
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง  17/9/2567    406,070,760.90
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง  17/12/2567   99,711,417.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 22/11/2566   104,371,082.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 24/7/2566    150,634,227.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 28/8/2566    50,182,736.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 7/9/2566    148,726,034.19
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 18/9/2566    150,482,316.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 5/10/2566    346,618,957.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 24/10/2566   100,229,277.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 8/5/2566    32,060,885.44
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 13/11/2566   180,313,968.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 2/3/2566    1,483,382,516.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 14/12/2566   50,349,112.13
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 2/11/2566    712,173,929.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 10/4/2566    150,388,278.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 7/4/2566    261,314,294.90
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 30/3/2566    678,758,708.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 16/3/2566    96,820,947.56
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

ประเภท                 ผู้ออก 
วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

       มูลค่าตาม 
       ราคาตลาด 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 23/2/2566    149,781,729.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 16/2/2566    659,337,772.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 6/2/2566    22,085,561.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 2/2/2566    574,476,658.96
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 26/1/2566    1,016,429,822.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 19/1/2566    469,757,202.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 5/1/2566    1,074,868,746.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 23/3/2566    50,100,766.00

 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาว มีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์

สูงสุดและได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ 

แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถใน
การชําระหนี้ท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่ากว่าระดับปาน
กลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ํา และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตาม
กําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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อับดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพ่ือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิต
ภายในระดับเดียวกัน 
คําอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ํากว่า 1 ป ี
T1 ผู้ ้ออกตราสารหนี้ มีสถานะทั ้งทางด้านการตลาดและการเงินที ่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับ

ความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” จะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้ มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหน้ี มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4 ผู้้ออกตราสารหน้ี มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการชําระหนี้
ของผู้ออกตราสาร โดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชําระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ Tris 
Rating ยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้
ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรม
และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตท่ี
ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชําระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิต แบ่งออกเป็น 4 
ระดับ ได้แก่ 
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื ่อถือขั ้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื ่อถือภายในประเทศไทย ซึ ่งกําหนดโดย Fitch 

โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้อันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกัน
โดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ  
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือข้ันสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความ
เป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระ
หนี้ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ในประเภทท่ีสูงกว่า 
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BB (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืน
ตามกําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย การ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจํากัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกาํหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระ
หนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

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

การพัฒนาทางเศรษฐกจิเพียงอย่างเดียว 
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้  

ในปัจจุบัน 
 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับ

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน ตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที ่ไม่แน่นอนเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะ
ท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
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สําหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื ่อถือขั ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC(tha)”  
สําหรับอันดับความน่าเชื ่อถือในระยะยาว จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื ่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)” 

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

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
 

สรุปภาวการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ปิดที่ 1,668.66 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.04 จุด หรือเพิ่มขึ้น 0.67% เมื่อเทียบกับวันที่ 30 
ธันวาคม 2564 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ระดับ 1,718.55 จุด และมีจุดตํ่าสุดของปีในเดือนกรกฎาคม 2565 ท่ี
ระดับ 1,517.51 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 71,225.80 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 202,694.41 ล้านบาท นักลงทุนสถาบัน
ขายสุทธิ 153,882.26 ล้านบาทนักลงทุนทั่วไปขายสุทธิ 45,392.09 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 3,419.95 ล้านบาท 
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 57.44% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัว
ลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ลดลง 51.52% สําหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ กลุ่ม
ขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 11.75% กลุ่มพาณิชย์เพิ่มขึ้น 5.45% กลุ่มพลังงานฯเพิ่มขึ้น 1.88% กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มลดลง 
4.75% และกลุ่มธนาคารลดลง 6.40%   
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ได้แก่ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วในหลายประเทศ ทําให้มีการผ่อนคลายมาตรการ 
Lockdown กลับมาเปิดเมือง เปิดประเทศ ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และหนุนให้เศรษฐกิจทั่วโลก
ทยอยฟื้นตัว ยกเว้นจีนที่ยังคงใช้นโยบาย Zero Covid และมาตรการ Lockdown ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจจีนและโลก 

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพ่ิมข้ึน ได้แก่ นโยบายการเงินท่ีเข้มงวดท้ัง การลดการอัดฉีดเม็ดเงิน และ
การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสําคัญต่างๆทั่วโลก รวมถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายที่เข้มงวดของจีน และปัญหาความ
รุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศ ฯลฯ นํามาซ่ึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 

3. ราคาพลังงานและราคาอาหารท่ีปรับตัวสูงข้ึนจากอุปทานท่ีขาดแคลนทั่วโลก และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนทําให้
เกิดความกังวลต่อการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ัวโลก 

 
คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2566 

1. เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป จากการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวหลังความกังวลต่อสถานการณ์การ
ระบาดของโควิดคลี่คลาย และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลง เริ่มส่งผลกระทบผ่าน
อุปสงค์ต่างประเทศที ่ชะลอลง สะท้อนจากตัวเลขส่งออกที ่หดตัว ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน
ภาคเอกชนชะลอลง 

2. เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอลง จากนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น หลังธนาคารกลางหลายประเทศขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายต่อเนื่อง เพื่อกดเงินเฟ้อให้ลงมายังกรอบเป้าหมาย โดยเฉพาะยุโรปที่เงินเฟ้อยังพุ่งสูงต่อเนื่องจากราคาพลังงานที่ยัง
ทรงตัวในระดับสูงประกอบกับอุปสงค์ที่มากขึ้นในช่วงฤดูหนาว การบริโภคและการลงทุนมีแนวโน้มชะลอลงจากอุปสงค์
โดยรวมท่ีลดลง และต้นทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด  



  

P a g e  18 | รายงานประจำป ี

3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง และการปรับลดขนาดงบดุลจะเริ่มเร่งตัว
ขึ้น โดยต้องติดตามตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการส่งสัญญาณจากเฟด ซึ่งนโยบายการเงินที่เข้มงวดข้ึนนี้ส่งผลให้
สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และเป็นผลลบต่อภาวะการเก็งกําไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงท่ัวโลก 

4. การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดและลดข้อจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรัฐบาลจีนที่ส่ง
สัญญาณผ่อนคลายตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 จะช่วยให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ในภาคบริการดีขึ้น อย่างไรก็
ตาม หากการระบาดมีความรุนแรงขึ้นหลังการคลายมาตรการควบคุมโควิด อาจทําให้รัฐบาลจีนต้องกลับมาใช้นโยบาย
ควบคุมท่ีเข้มงวดอีกครั้ง 

5. สถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ความยืดเยื้อของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และความสัมพันธ์
ระหว่างจีน-สหรัฐ ซ่ึงจะเพ่ิมความเสี่ยงในการลงทุนในภูมิภาค 

6. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มดีขึ้น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะปกติ
จะช่วนหนุนให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่รายได้อิงกับการบริโภคภายในประเทศเป็นธุรกิจที่เติบโตโดดเด่น ในขณะ
ท่ีกลุ่มท่ีอิงรายได้จากต่างประเทศจะเผชิญความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอหรือถดถอยมากข้ึน 
 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจาก 92.29% เป็น 92.74% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก 
ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 14.86% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 14.20% กลุ่มธนาคาร 11.48% กลุ่มเทคโนโลยีฯ 11.26% และกลุ่มอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 8.43% 
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กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
  (หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565  2564 
สินทรัพย์   
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2565: 281,555,627,782 บาท   

   2564: 260,703,817,753 บาท) 326,077,842,642  339,867,925,367
เงินฝากธนาคาร 6  36,959,759  33,747,025
ลูกหนี้   
   จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 16,578,076  9,916,320
   จากการขายเงินลงทุน 106,406,197  553,859,928
   จากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 11  103,299,365  -
รวมสินทรัพย์ 326,341,086,039  340,465,448,640
หนี้สิน   
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 1,374,172  315,767,426
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9  19,208,074  73,716,867
รวมหนี้สิน 20,582,246  389,484,293
สินทรัพย์สุทธิ 326,320,503,793  340,075,964,347
สินทรัพย์สุทธิ:   

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน   

   หน่วยลงทุนประเภท ก. -  -
   หน่วยลงทุนประเภท ข. 72,426,081,961  72,426,081,961

72,426,081,961  72,426,081,961
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 5  147,197,717,533  160,953,178,087
บัญชีปรับสมดุล 106,696,704,299  106,696,704,299
สินทรัพย์สุทธิ 326,320,503,793  340,075,964,347
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  -  -
   หน่วยลงทุนประเภท ก. -  -
   หน่วยลงทุนประเภท ข. 45.0556  46.9549
   สินทรัพย์สุทธิรวมต่อหน่วย 45.0556  46.9549
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด (หน่วย) 7,242,608,196  7,242,608,196

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

        (หน่วย: บาท)
   หมายเหตุ 2565  2564 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างป ี     

รายได้จากการลงทุนสุทธิ    13,554,090,950  12,227,657,215
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน   8,998,141,137  (3,322,519,409)
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 8  (34,641,892,756)  32,712,670,014

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน   (12,089,660,669)  41,617,807,820

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน       

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.     -  -
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.    (1,665,799,885)  (14,702,494,638)

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรวม 12  (1,665,799,885)  (14,702,494,638)

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี   (13,755,460,554)  26,915,313,182
สินทรัพย์สุทธิต้นปี     340,075,964,347  313,160,651,165

สินทรัพย์สุทธิปลายปี    326,320,503,793  340,075,964,347
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
   (หน่วย: บาท)

  หมายเหตุ 2565  2564 

รายได้จากการลงทุน    

รายได้เงินปันผล  13,650,883,882  12,402,460,601
รายได้ดอกเบี้ย  120,311,057  88,284,667

รวมรายได้  13,771,194,939  12,490,745,268

ค่าใช้จ่าย   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  7, 9  85,600,000  85,568,711
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  7  4,815,000  4,815,000
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  7  16,050,000  16,050,000
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  7  109,868,989  155,885,395
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  770,000  768,947

รวมค่าใช้จ่าย  217,103,989  263,088,053

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  13,554,090,950  12,227,657,215

รายการกําไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการซ้ือขายเงินลงทุน 9,161,654,591  (3,322,519,409)
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์ (163,513,454)  -
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการ
ซ้ือขายเงินลงทุน 

8  (34,744,647,562)  32,712,670,014

รายการกําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดจากสัญญาอนุพันธ์ 8  102,754,806  -

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (25,643,751,619)  29,390,150,605

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (12,089,660,669)  41,617,807,820
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 

วันครบ อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า
กําหนด ดอกเบ้ีย จํานวนหุ้น ยุติธรรม เงินลงทุน ดอกเบ้ีย จํานวนหุ้น ยุติธรรม เงินลงทุน 

(%) (หุ้น) (บาท) (%) (%) (หุ้น) (บาท) (%)
ตราสารทุน - หุ้นจดทะเบียน

ธนาคาร 114,977,613,854   35.26     127,994,054,124    37.67            
      ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL) 15,179,700        2,246,595,600       0.69       15,049,100        1,828,465,650        0.54              

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK) 18,063,700        2,664,395,750       0.82       17,628,600        2,503,261,200        0.74              
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (KKP) 4,043,200          298,186,000         0.09       4,993,200          298,343,700          0.09              
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB) 609,587,315       10,789,695,476     3.31       614,451,315       8,110,757,358        2.39              
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB) 785,298,200       84,026,907,400     25.77      785,298,200       99,732,871,400       29.34            
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (TCAP) 3,931,500          167,088,750         0.05       3,631,500          137,089,125          0.04              
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (TTB) 10,163,712,715   14,330,834,928     4.39       10,163,712,715   14,940,657,691       4.40              
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (TISCO) 4,573,400          453,909,950         0.14       4,610,500          442,608,000          0.13              

เ งินทุนและหลักทรัพย์ 2,169,689,236     0.66       2,205,055,499      0.65             
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) (SAWAD) 7,643,600          372,625,500         0.11       8,118,600          501,323,550          0.15              
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (BAM) 16,335,200        258,096,160         0.08       15,600,000        336,960,000          0.10              
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT) 4,825,004          332,925,276         0.10       2,945,204          201,746,474          0.06              
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC) 11,786,300        695,391,700         0.21       11,505,700        681,712,725          0.20              
บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน) (TIDLOR) 5,110,000          150,745,000         0.05       -                     -                        -                  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) (MTC) 9,471,200          359,905,600         0.11       8,226,600          483,312,750          0.14              

ประกันภัยและประกันชีวิต 1,008,491,274      0.31       851,812,808        0.25             
      บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) (BKI) 3,178,406          886,775,274         0.27       3,178,406          851,812,808          0.25              
      บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (BLA) 4,233,600          121,716,000         0.04       -                     -                        -                  
วัสดุก่อสร้าง 4,231,165,093     1.29       4,813,176,497       1.42             
      บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (SCC) 9,750,300          3,334,602,600       1.02       9,829,300          3,794,109,800        1.12              
      บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) (SCCC) 5,840,798          896,562,493         0.27       5,840,798          914,084,887          0.27              
      บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน) (TASCO) -                     -                       -            5,800,100          104,981,810          0.03              
บริการรับเหมาก่อสร้าง 305,318,151       0.09       732,053,880        0.21             
      บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (AMATA) 6,850,470          145,915,011         0.04       19,988,470        419,757,870          0.12              
      บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) (CK) 6,559,800          159,403,140         0.05       10,257,600        234,899,040          0.07              
      บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) (ST -                     -                       -            5,265,100          77,396,970            0.02              
ปิโ ตร เคมีและเคมีภัณฑ์ 1,973,375,800     0.61       2,164,939,300       0.64             
      บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) (IVL) 48,426,400        1,973,375,800     0.61     50,056,400       2,164,939,300        0.64            

กองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง

2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

งบประกอบรายละเอียดเ งินลงทุน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

วันครบ อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลคา่
กําหนด ดอกเบ้ีย จํานวนหุ้น ยุติธรรม เงินลงทุน ดอกเบ้ีย จํานวนหุ้น ยุติธรรม เงินลงทุน 

(%) (หุ้น) (บาท) (%) (%) (หุ้น) (บาท) (%)
ธุรกิจการค้าพาณิชย์ 4,758,821,141       1.46        3,987,200,669       1.18         

บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) (COM7) 12,738,600       433,112,400           0.13        4,798,400        392,269,200           0.12          
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (CRC) 42,756,100       1,977,469,625         0.61        39,956,100       1,278,595,200         0.38          
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (GLOBAL) 32,215,182       721,620,077           0.22        33,787,038       675,740,760           0.20          
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (HMPRO) 96,672,518       1,498,424,029         0.46        101,542,218     1,472,362,161         0.43          
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (MAKRO) 868,544          34,741,760             0.01        868,544           36,478,848            0.01          
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) (MEGA) 1,999,000        93,453,250             0.03        2,609,000        131,754,500           0.04          

ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม 7,493,691,130        2.30       7,878,972,338       2.32         
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC) 26,463,500       5,160,382,500         1.58        25,863,500       5,948,605,000         1.75          
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเวส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (DTAC) 16,357,200       764,699,100           0.23        16,327,200       746,969,400           0.22          
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (INTUCH) 9,944,100        768,181,725           0.24        9,013,800        723,357,450           0.21          
บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน) (JMART) 2,825,000        115,118,750           0.04        -                   -                         -              
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (TRUE) 141,592,780     685,309,055           0.21        96,242,780       460,040,488           0.14          

ธุรกิจช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ 621,399,100          0.19        1,887,870,650       0.55         
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (HANA) 2,966,900        152,795,350           0.05        5,046,900        446,650,650           0.13          
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) (KCE) 10,077,500       468,603,750           0.14        16,377,500       1,441,220,000         0.42          

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 137,651,188,908    42.21      150,879,122,755    44.39        
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) 3,473,791,000   115,503,550,750      35.42       3,473,791,000   132,004,058,000      38.84        
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ESSO) 282,623,400     3,561,054,840         1.09        319,661,700     2,349,513,495         0.69          
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) 273,172,600     8,604,936,900         2.64        273,172,600     6,897,608,150         2.03          
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BGRIM) 9,877,300        392,622,675           0.12        23,451,600       949,789,800           0.28          
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (EGCO) 4,587,500        791,343,750           0.24        5,008,500        878,991,750           0.26          
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) (PTG) 14,826,100       214,978,450           0.07        8,506,000        128,440,600           0.04          
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) (EA) 32,406,000       3,143,382,000         0.96        31,640,100       3,037,449,600         0.89          
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (RATCH) 6,868,150        293,613,413           0.09        12,537,500       564,187,500           0.16          
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จํากัด (มหาชน) (SPRC) 17,423,300       186,429,310           0.06        731,900           7,172,620              0.00          
บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (OR) 36,489,514       868,450,433           0.27        36,489,514       985,216,878           0.29          
บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (BANPU) 21,500,000       294,550,000           0.09        -                   -                         -              
บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน) (BBGI) 13,230,426       80,705,599             0.02        -                   -                         -              
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (GULF) 67,250,150       3,715,570,788         1.14        67,250,150       3,076,694,362         0.91          
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

วันครบ อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า
กําหนด ดอกเบ้ีย จํานวนหุ้น ยุติธรรม เงินลงทุน ดอกเบ้ีย จํานวนหุ้น ยุติธรรม เงินลงทุน 

(%) (หุ้น) (บาท) (%) (%) (หุ้น) (บาท) (%)
สื่อและสิ่งพิมพ์ 304,550,362      0.09       312,109,000       0.09             

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB) 17,744,564      134,858,686       0.04       20,833,864      159,379,060        0.05              
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (VGI) 38,566,290      169,691,676       0.05       23,140,900      152,729,940        0.04              

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 5,194,853,498   1.59       5,364,126,137    1.58             
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (CBG) 7,271,000       703,469,250       0.22       5,647,200       674,840,400        0.20              
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF) 66,450,600      1,647,974,880     0.51       71,598,200      1,825,754,100      0.54              
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (MINT) 39,247,910      1,265,745,098     0.39       52,893,210      1,520,679,787      0.45              
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (TU) 19,484,500      329,288,050       0.10       36,368,500      709,185,750        0.21              
บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) (BTG) 10,000,000      340,000,000       0.10       -                  -                      -                  
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (ITC) 9,225,424       276,762,720       0.08       -                  -                      -                  
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) (OSP) 22,358,000      631,613,500       0.19       18,501,200      633,666,100        0.18              

ธุรกิจการแพทย์ 5,246,176,450    1.61       3,169,428,740    0.93             
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) (BCH) 24,536,900      503,006,450       0.15       17,224,400      346,210,440        0.10              
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS) 113,097,200    3,279,818,800     1.01       122,597,200    2,819,735,600      0.83              
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) (BH) 6,902,600       1,463,351,200     0.45       24,700           3,482,700           0.00              

การท่องเ ท่ียวและสันทนาการ 507,640,575      0.16       145,721,875      0.04             
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (CENTEL) 10,102,300      507,640,575       0.16       4,663,100       145,721,875        0.04              

บรรจุภัณฑ์ 1,764,928,506    0.54       1,917,072,542    0.56             
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) (SCGP) 30,963,658      1,764,928,506     0.54       27,683,358      1,917,072,542      0.56              

ของใ ช้ส่วนตัวเวชภัณฑ์ -                     -           126,429,875      0.04             
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (STGT) -                  -                     -            4,179,500       126,429,875        0.04              

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3,851,800,620   1.20       3,256,189,422    0.96             
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN) 32,232,200      2,288,486,200     0.70       37,284,000      2,106,546,000      0.62              
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (LH) 48,224,900      477,426,510       0.15       72,626,400      639,112,320        0.19              
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (QH) 64,685,500      148,776,650       0.05       64,285,500      145,285,230        0.04              
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI) 6,219,800       151,141,140       0.05       12,872,800      292,212,560        0.09              
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (WHA) 101,742,500    415,109,400       0.13       20,748,100      73,033,312         0.02              
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) (AP) 24,044,700      278,918,520       0.09       -                  -                      -                  
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) (AWC) 14,594,000      91,942,200         0.03       -                  -                      -                  

ช่ือหลักทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเ งินลงทุน (ต่อ)
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

วันครบ อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า
กําหนด ดอกเบ้ีย จํานวนหุ้น ยุติธรรม เงินลงทุน ดอกเบ้ีย จํานวนหุ้น ยุติธรรม เงินลงทุน 

(%) (หุ้น) (บาท) (%) (%) (หุ้น) (บาท) (%)
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 9,799,515,780       3.01       8,432,950,565     2.48             

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT) 102,048,900    7,653,667,500        2.35       102,158,900    6,231,692,900       1.83              
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) 86,205,900      844,817,820           0.26       91,805,900      775,759,855          0.23              
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (BTS) 69,609,300      584,718,120           0.18       78,868,000      737,415,800          0.22              
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (THAI)* 165,163,864    -                         -            165,163,864    -                        -                  
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) 93,635,600      716,312,340           0.22       93,616,600      688,082,010          0.20              

 คลังสินค้าและไซโล 122,908,415         0.04       117,891,745         0.03             
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) (KWC) 501,667         122,908,415           0.04       501,667         117,891,745          0.03              

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 40,601,500           0.01       -                       -                  
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)) (STARK) 16,240,600      40,601,500            0.01       -                  -                        -                  

 หุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน 147,163,332         0.05       143,245,388        0.04             
ธนาคารกรุงไทย จํากัด  (มหาชน) (KTB-P) 5,452,190       147,163,332           0.05       5,452,190       143,245,388          0.04              

ใบสําคัญแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 50,818,563          0.02       -                       -                  
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (JMT-W4) -                  -                         -            211,148         -                        -                  
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (TTB-W1) 101,637,126    50,818,563            0.02       -                  -                        -                  
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (PLANB-W1) -                  -                         -            1,279,032       -                        -                  

1,612,322,944       0.48       -                       -                  

iShares S&P Global Clean Energy Index Fund (ICLN)                1,670,820       1,145,737,363        0.35       -                  -                        -                  
Invesco Solar ETF (TAN)   132,160         333,315,962           0.10       -                  -                        -                  
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)           65,330           133,269,619           0.03       -                  -                        -                  

รวมเ งินลงทุนในตราสารทุน 303,834,034,232   93.18     326,379,423,809  96.03            

หลักทรัพย์ใน National Association of Securities Dealers 
Automated Quotations (NASDAQ)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง
งบประกอบรายละเอียดเ งินลงทุน (ต่อ)
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

วันครบ อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า
กําหนด ดอกเบ้ีย ยุติธรรม เงินลงทุน ดอกเบ้ีย ยุติธรรม เงินลงทุน 

(%) (บาท) (บาท) (%) (%) (บาท) (บาท) (%)
ตราสารหน้ี
เ งินฝากธนาคาร  849,138,334     0.26       872,437,387     0.26            

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เมื่อทวงถาม 0.500       843,636,631      0.26       0.250  867,795,000       0.26             
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อทวงถาม 0.250       745                 0.00       0.050  745                  0.00             
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อทวงถาม 0.325       61,950             0.00       -       -                     -                 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด เมื่อทวงถาม 0.350       4,472,450         0.00       0.125  4,641,642          0.00             
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อทวงถาม 0.250       966,558            0.00       -       -                     -                 

บัตร เ งินฝาก และตั๋วสัญญาใ ช้เ งิน 2,240,000,000   0.69       1,420,000,000    0.42            
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด 4 สิงหาคม 2566 1.500       150,000,000      0.05       -       -                     -                 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด 11 สิงหาคม 2566 1.500       50,000,000        0.02       -       -                     -                 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด 19 ตุลาคม 2566 1.850       110,000,000      0.03       -       -                     -                 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด 27 ตุลาคม 2566 1.850       210,000,000      0.06       -       -                     -                 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด 10 พฤศจิกายน 2566 1.800       150,000,000      0.05       -       -                     -                 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด 13 มกราคม 2566 0.750       150,000,000      0.05       -       -                     -                 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด 6 ตุลาคม 2566 1.850       400,000,000      0.12       -       -                     -                 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด 16 พฤศจิกายน 2566 1.750       300,000,000      0.09       -       -                     -                 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด 15 ธันวาคม 2566 1.900       300,000,000      0.09       -       -                     -                 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด 29 ธันวาคม 2566 1.900       220,000,000      0.07       -       -                     -                 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด 10 สิงหาคม 2566 1.500       200,000,000      0.06       -       -                     -                 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด 18 เมษายน 2565 -            -                    -            0.070  500,000,000       0.15             
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด 10 สิงหาคม 2565 -            -                    -            0.700  300,000,000       0.09             
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด 29 ธันวาคม 2565 -            -                    -            0.700  620,000,000       0.18             

 มูลค่าท่ี
ตราไว้

 มูลค่าท่ี
ตราไว้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง
งบประกอบรายละเอียดเ งินลงทุน (ต่อ)
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

วันครบ อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า
กําหนด ดอกเบ้ีย มูลค่าท่ีตราไว้ ยุติธรรม เงินลงทุน ดอกเบ้ีย มูลค่าท่ีตราไว้ ยุติธรรม เงินลงทุน 

(%) (บาท) (บาท) (%) (%) (บาท) (บาท) (%)
ตั๋วแลกเ งิน 1,676,865,172   0.51       284,779,260      0.09            

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (BANPU23302AX) 2 มีนาคม 2566 1.480       200,000,000   199,577,958      0.06       -       -                 -                     -                 
บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (BANPU23315AX) 15 มีนาคม 2566 1.350       100,000,000   99,692,473        0.03       -       -                 -                     -                 
บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (BANPU23112A) 12 มกราคม 2566 1.380       85,000,000    84,964,664        0.03       -       -                 -                     -                 
บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (BANPU23126A) 26 มกราคม 2566 1.375       75,000,000    74,929,417        0.02       -       -                 -                     -                 
บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (BANPU23206A) 6 กุมภาพันธ์ 2566 1.443       110,000,000   109,843,672      0.03       -       -                 -                     -                 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN23223AX) 23 กุมภาพันธ์ 2566 1.360       295,000,000   294,484,037      0.09       -       -                 -                     -                 
บริษัท อีซ่ี บาย จํากัด (มหาชน) (EB23106AX) 6 มกราคม 2566 1.250       265,000,000   264,957,522      0.08       -       -                 -                     -                 
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (KTC23223AX) 23 กุมภาพันธ์ 2566 1.420       180,000,000   179,639,208      0.06       -       -                 -                     -                 
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (LH23313AX) 13 กุมภาพันธ์ 2566 1.440       150,000,000   149,618,052      0.05       -       -                 -                     -                 
บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด (YT23309AX) 9 มีนาคม 2566 1.570       140,000,000   139,643,347      0.04       -       -                 -                     -                 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (CPFTH23519A) 19 พฤษภาคม 2566 1.614       80,000,000    79,514,822        0.02       -       -                 -                     -                 
บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (BP22117A) 17 มกราคม 2565 -            -                 -                    -            1.600  85,000,000    84,957,524         0.03             
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (MB2 10 กุมภาพันธ์ 2565 -            -                 -                    -            1.030  200,000,000   199,821,736       0.06             

หุ้นกู้ 1,883,875,585  0.55      1,527,611,100    0.44            
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) (ASK23OB) 17 ตุลาคม 2566 2.780       75,000,000    73,797,097        0.02       -       -                 -                     -                 
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) (ASK249A) 30 กันยายน 2567 1.980       10,000,000    9,577,843         0.00       -       -                 -                     -                 
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) (AYCAL232A) 6 กุมภาพันธ์ 2566 1.690       120,000,000   120,038,932      0.04       -       -                 -                     -                 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN241A) 29 มกราคม 2567 1.375       200,000,000   196,075,448      0.06       -       -                 -                     -                 
บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (BANP22NA) 12 พฤศจิกายน 2565 -            -                 -                    -            3.850  100,000,000   102,013,892       0.03             
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (HMPRO22NA) 14 พฤศจิกายน 2565 -            -                 -                    -            0.640  80,000,000    79,560,705         0.02             
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (HMPRO233A) 3 มีนาคม 2566 0.818       42,000,000    41,924,079        0.01       0.818  42,000,000    41,598,537         0.01             
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (HMPRO23OA) 12 ตุลาคม 2566 1.002       80,000,000    78,930,664        0.02       1.002  100,000,000   98,240,547         0.03             
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (HMPRO242A) 9 กุมภาพันธ์ 2567 1.990       100,000,000   97,946,797        0.03       -       -                 -                     -                 
บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (ICBCTL232B) 26 กุมภาพันธ์ 2566 1.280       10,000,000    9,981,338         0.00       -       -                 -                     -                 
บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (ICBCTL23OC) 2 ตุลาคม 2566 1.940       330,000,000   330,295,832      0.10       -       -                 -                     -                 
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด ( KCC233A) 11 มีนาคม 2566 0.900       70,000,000    69,933,179        0.02       -       -                 -                     -                 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) (KKP23320A) 20 มีนาคม 2566 1.500       100,000,000   100,021,217      0.03       -       -                 -                     -                 

2565

งบประกอบรายละเอียดเ งินลงทุน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565

กองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

วันครบ อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า
กําหนด ดอกเบ้ีย มูลค่าท่ีตราไว้ ยุติธรรม เงินลงทุน ดอกเบ้ีย มูลค่าท่ีตราไว้ ยุติธรรม เงินลงทุน 

(%) (บาท) (บาท) (%) (%) (บาท) (บาท) (%)
หุ้นกู้ (ต่อ)

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC229A) 15 กันยายน 2565 -            -                 -                    -            1.930  24,000,000    24,203,153         0.01             
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (LH22OA) 15 ตุลาคม 2565 -            -                 -                    -            2.120  100,000,000   100,916,049       0.03             
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (LH23OA) 20 ตุลาคม 2566 2.030       80,000,000    80,088,761        0.02       2.030  127,600,000   129,443,112       0.04             
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (LH244B) 25 เมษายน 2567 1.930       150,000,000   145,607,754      0.04       -       -                 -                     -                 
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI239A) 1 กันยายน 2566 1.770       37,000,000    36,973,206        0.01       -       -                 -                     -                 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (TCAP246B) 18 มิถุนายน 2567 2.450       15,000,000    14,523,768        0.00       -       -                 -                     -                 
บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) (BJC233B) 24 มีนาคม 2566 -            -                 -                    -            1.400  50,000,000    50,246,098         0.01             
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) (CI22303B) 3 มีนาคม 2565 -            -                 -                    -            0.700  305,000,000   304,999,753       0.09             
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)  (TBEV223A)  19 มีนาคม 2565 -            -                 -                    -            3.200  322,200,000   323,793,218       0.10             
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)  (TBEV233A)  22 มีนาคม 2566 2.760       50,000,000    50,162,176        0.02       2.760  50,000,000    50,920,047         0.01             
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)  (TBEV246A)  11 มิถุนายน 2567 1.450       197,000,000   194,582,601      0.06       1.450  142,000,000   141,613,200       0.04             
บริษัท โตโยต้าลิซซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TLT23NB) 29 พฤศจิกายน 2566 1.120       80,000,000    79,500,058        0.02       1.120  80,000,000    80,062,789         0.02             
บริษัท โตโยต้าลิซซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TLT235B) 29 พฤษภาคม 2566 0.720       55,000,000    54,850,903        0.02       -       -                 -                     -                 
บริษัท โตโยต้าลิซซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TLT242A) 25 กุมภาพันธ์ 2567 1.170       100,000,000   99,063,932        0.03       -       -                 -                     -                 

พันธบัตร  9,509,556,846   2.95      7,780,106,955    2.29            
พันธบัตรรัฐบาล (LB236A) 16 มิถุนายน 2566 3.625       140,000,000   141,547,972      0.04       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรรัฐบาล (LB23DA) 17 ธันวาคม 2566 2.400       150,000,000   151,734,671      0.05       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรรัฐบาล (LB246A) 17 มิถุนายน 2567 -            -                 -                    -            0.750  50,000,000    50,030,880         0.01             
พันธบัตรรัฐบาล (LB249A) 17 กันยายน 2567 0.750       410,000,000   405,193,820      0.12       0.750  110,000,000   109,989,170       0.03             
พันธบัตรรัฐบาล (LB24DB) 17 ธันวาคม 2567 1.450       100,000,000   99,656,263        0.03       1.450  217,000,000   220,894,679       0.06             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT222A) 26 กุมภาพันธ์ 2565 -            -                 -                    -            0.522  60,000,000    60,005,927         0.02             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT223A) 25 มีนาคม 2565 -            -                 -                    -            1.810  295,000,000   295,905,042       0.09             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT225A) 25 พฤษภาคม 2565 -            -                 -                    -            0.610  478,000,000   478,312,832       0.14             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT229A) 16 กันยายน 2565 -            -                 -                    -            1.440  202,000,000   203,313,398       0.06             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT22NA) 23 พฤศจิกายน 2565 -            -                 -                    -            0.560  147,000,000   147,097,726       0.04             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT233A) 23 มีนาคม 2566 0.920       50,000,000    49,976,313        0.02       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT23NA) 22 พฤศจิกายน 2566 0.660       105,000,000   104,299,192      0.03       -       -                 -                     -                 

ช่ือหลักทรัพย์
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กองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง
งบประกอบรายละเอียดเ งินลงทุน (ต่อ)
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

วันครบ อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า
กําหนด ดอกเบ้ีย มูลค่าท่ีตราไว้ ยุติธรรม เงินลงทุน ดอกเบ้ีย มูลค่าท่ีตราไว้ ยุติธรรม เงินลงทุน 

(%) (บาท) (บาท) (%) (%) (บาท) (บาท) (%)
พันธบัตร  (ต่อ)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22106A) 6 มกราคม 2565 -            -                      -                    -            0.310  343,500,000   343,480,304       0.10             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22106B) 6 มกราคม 2565 -            -                      -                    -            0.445  535,000,000   534,965,420       0.16             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22113A) 13 มกราคม 2565 -            -                      -                    -            0.480  327,000,000   326,960,327       0.10             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22120A) 20 มกราคม 2565 -            -                      -                    -            0.420  350,000,000   349,915,078       0.10             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22127A) 27 ธันวาคม 2565 -            -                      -                    -            0.475  220,000,000   219,934,785       0.06             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22203A) 3 กุมภาพันธ ์2565 -            -                      -                    -            0.475  596,000,000   595,813,053       0.18             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22210A) 10 กุมภาพันธ์ 2565 -            -                      -                    -            0.430  130,000,000   129,932,911       0.04             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22217A) 17 กุมภาพันธ์ 2565 -            -                      -                    -            0.430  330,000,000   329,802,803       0.10             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22224A) 24 กุมภาพันธ์ 2565 -            -                      -                    -            0.450  258,000,000   257,822,363       0.08             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22303A) 3 มีนาคม 2565 -            -                      -                    -            0.450  215,000,000   214,830,729       0.06             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22303B) 3 มีนาคม 2565 -            -                      -                    -            0.477  30,000,000    29,976,204         0.01             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22317A) 17 มีนาคม 2565 -            -                      -                    -            0.437  189,000,000   188,873,868       0.06             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22324A) 24 มีนาคม 2565 -            -                      -                    -            0.440  320,000,000   319,707,315       0.09             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22331A) 31 มีนาคม 2565 -            -                      -                    -            0.385  220,000,000   219,790,988       0.06             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22407A) 7 เมษายน 2565 -            -                      -                    -            0.460  192,000,000   191,828,458       0.06             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22512A) 12 พฤษภาคม 2565 -            -                      -                    -            0.437  580,000,000   579,313,870       0.17             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22602A) 2 มิถุนายน 2565 -            -                      -                    -            0.463  470,000,000   469,335,472       0.14             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22707A) 7 กรกฎาคม 2565 -            -                      -                    -            0.483  370,000,000   369,055,434       0.11             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22804A) 4 สิงหาคม 2565 -            -                      -                    -            0.501  300,000,000   299,115,815       0.09             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22D08A) 8 ธันวาคม 2565 -            -                      -                    -            0.473  50,000,000    49,761,955         0.01             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22N03A) 3 พฤศจิกายน 2565 -            -                      -                    -            0.531  195,000,000   194,340,149       0.06             
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23105A) 5 มกราคม 2566 0.490       565,000,000        564,943,630      0.17       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23105B) 5 มกราคม 2566 0.945       510,000,000        509,951,364      0.16       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23119A) 19 มกราคม 2566 0.885       470,000,000        469,769,975      0.14       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23126A) 26 มกราคม 2566 0.977       1,017,000,000      1,016,451,740    0.31       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23202A) 2 กุมภาพันธ์ 2566 0.525       30,000,000         29,973,141        0.01       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23202B) 2 กุมภาพันธ์ 2566 1.050       545,000,000        544,519,362      0.17       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23216A) 16 กุมภาพันธ์ 2566 0.784       660,000,000        659,351,848      0.20       -       -                 -                     -                 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง
งบประกอบรายละเอียดเ งินลงทุน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565

2564

ช่ือหลักทรัพย์
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

วันครบ อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า
กําหนด ดอกเบ้ีย มูลค่าท่ีตราไว้ ยุติธรรม เงินลงทุน ดอกเบ้ีย มูลค่าท่ีตราไว้ ยุติธรรม เงินลงทุน 

(%) (บาท) (บาท) (%) (%) (บาท) (บาท) (%)
พันธบัตร  (ต่อ)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23223A) 23 กุมภาพันธ์ 2566 0.990       150,000,000        149,785,765      0.05       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23302A) 2 มีนาคม 2566 0.773       1,051,000,000      1,049,085,501    0.32       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23302B) 2 มีนาคม 2566 1.120       435,000,000        434,339,851      0.13       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23316A) 16 มีนาคม 2566 0.853       97,000,000         96,823,331        0.03       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23330A) 30 มีนาคม 2566 0.753       680,000,000        678,772,630      0.21       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23407A) 7 เมษายน 2566 1.047       262,000,000        261,321,346      0.08       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23907A) 7 กันยายน 2566 1.150       150,000,000        148,731,087      0.05       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23D14A) 14 ธันวาคม 2566 1.488       51,000,000         50,350,959        0.02       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23N02A) 2 พฤศจิกายน 2566 1.535       720,000,000        712,199,227      0.22       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23O05A) 5 ตุลาคม 2566 1.480       350,000,000        346,631,002      0.11       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23206A) 6 กุมภาพันธ์ 2566 1.043       22,000,000         22,000,663        0.01       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23410A) 10 เมษายน 2566 1.242       150,000,000        150,011,414      0.05       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23508A) 8 พฤษภาคม 2566 1.290       32,000,000         32,006,088        0.01       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23724A) 24 กรกฎาคม 2566 1.064       150,000,000        150,024,117      0.05       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23828A) 28 สิงหาคม 2566 1.147       50,000,000         50,009,628        0.02       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23918A) 18 กันยายน 2566 1.192       150,000,000        150,031,712      0.05       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23N13A) 13 พฤศจิกายน 2566 1.306       180,000,000        180,041,978      0.06       -       -                 -                     -                 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23O24A) 24 ตุลาคม 2566 1.263       100,000,000        100,021,256      0.03       -       -                 -                     -                 

ตั๋วเ งินคลัง 6,084,372,473   1.86       1,603,566,856   0.47            
ตั๋วเงินคลัง (TB22105A) 5 มกราคม 2565 -            -                      -                    -            0.470  45,000,000    44,997,574         0.01             
ตั๋วเงินคลัง (TB22202A) 2 กุมภาพันธ์ 2565 -            -                      -                    -            0.480  700,000,000   699,709,950       0.21             
ตั๋วเงินคลัง (TB22217A) 17 กุมภาพันธ์ 2565 -            -                      -                    -            0.460  30,000,000    29,981,662         0.01             
ตั๋วเงินคลัง (TB22302A) 2 มีนาคม 2565 -            -                      -                    -            0.475  280,000,000   279,774,509       0.08             
ตั๋วเงินคลัง (TB22316A) 16 มีนาคม 2565 -            -                      -                    -            0.488  100,000,000   99,906,827         0.03             
ตั๋วเงินคลัง (TB22412A) 12 เมษายน 2565 -            -                      -                    -            0.520  130,000,000   129,826,620       0.04             

ช่ือหลักทรัพย์

กองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง
งบประกอบรายละเอียดเ งินลงทุน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

วันครบ อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า อัตรา มูลค่า ร้อยละของมูลค่า
กําหนด ดอกเบ้ีย มูลค่าท่ีตราไว้ ยุติธรรม เงินลงทุน ดอกเบ้ีย มูลค่าท่ีตราไว้ ยุติธรรม เงินลงทุน 

(%) (บาท) (บาท) (%) (%) (บาท) (บาท) (%)
ตั๋วเ งินคลัง (ต่อ)

ตั๋วเงินคลัง (TB22427A) 27 เมษายน 2565 -            -                      -                        -            0.500  80,000,000    79,876,701           0.02             
ตั๋วเงินคลัง (TB22511A) 11 พฤษภาคม 2565 -            -                      -                        -            0.535  90,000,000    89,843,656           0.03             
ตั๋วเงินคลัง (TB22622A) 22 มิถุนายน 2565 -            -                      -                        -            0.487  150,000,000   149,649,357          0.04             
ตั๋วเงินคลัง (TB23104A) 4 มกราคม 2566 0.908       510,000,000        509,963,522          0.16       -       -                 -                        -                 
ตั๋วเงินคลัง (TB23118A) 18 มกราคม 2566 0.830       68,000,000         67,970,593            0.02       -       -                 -                        -                 
ตั๋วเงินคลัง (TB23201A) 1 กุมภาพันธ์ 2566 0.962       641,000,000        640,592,333          0.20       -       -                 -                        -                 
ตั๋วเงินคลัง (TB23215A) 15 กุมภาพันธ์ 2566 0.981       227,000,000        226,738,769          0.07       -       -                 -                        -                 
ตั๋วเงินคลัง (TB23301A) 1 มีนาคม 2566 1.010       300,000,000        299,462,181          0.09       -       -                 -                        -                 
ตั๋วเงินคลัง (TB23315A) 15 มีนาคม 2566 0.927       950,000,000        948,147,525          0.29       -       -                 -                        -                 
ตั๋วเงินคลัง (TB23329A) 29 มีนาคม 2566 1.082       375,000,000        374,135,830          0.11       -       -                 -                        -                 
ตั๋วเงินคลัง (TB23412A) 12 เมษายน 2566 1.171       1,845,000,000      1,839,915,905        0.56       -       -                 -                        -                 
ตั๋วเงินคลัง (TB23419A) 19 เมษายน 2566 0.641       231,000,000        230,308,827          0.07       -       -                 -                        -                 
ตั๋วเงินคลัง (TB23426B) 26 เมษายน 2566 1.233       310,000,000        308,997,328          0.09       -       -                 -                        -                 
ตั๋วเงินคลัง (TB23524A) 24 พฤษภาคม 2566 1.250       321,000,000        319,631,849          0.10       -       -                 -                        -                 
ตั๋วเงินคลัง (TB23621A) 21 มิถุนายน 2566 1.169       320,000,000        318,507,811          0.10       -       -                 -                        -                 

รวมเ งินลงทุนในตราสารหน้ี 22,243,808,410    6.82      13,488,501,558    3.97            
ยอดรวมเ งินลงทุน 326,077,842,642   100.00    339,867,925,367  100.00         

ช่ือหลักทรัพย์

กองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง
งบประกอบรายละเอียดเ งินลงทุน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565
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กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ข้อมูลท่ัวไปของกองทุนฯ 

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

ม่ันคง 
2) ลงทุนในกิจการท่ีมีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในเชิงเศรษฐกิจ และต้องการการส่งเสริมจากภาครัฐ เพ่ือลด

ภาระของรัฐในการจัดสรรเงินงบประมาณ 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ และเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนให้แก่

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

ประเภท ก. แต่เม่ือพิจารณาถึงความจําเป็นจากแผนการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน
และตลาดทุน บริษัทจัดการฯคาดว่าจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับแต่
วันที่กองทุนรวมมีการขยายอายุกองทุนและกองทุนรวมมีสถานะเป็นกองทุนเปิดจนถึงวันที่ดําเนินการเสนอขายหน่วย
ลงทุนประเภท ก. ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯจะพิจารณาถึงความจําเป็นจากแผนการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนเป็นหลัก 

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. 
 หมายถึง กระทรวงการคลัง และอาจประกอบด้วยนักลงทุนภาครัฐ โดยไม่จํากัดสัดส่วนการลงทุนของกระทรวงการคลัง 
ในปี 2560 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 
56/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้า
ทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 57/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 58/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน. 59/2560 ลงวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
1. เปลี่ยนลักษณะโครงการเป็นกองทุนรวมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ 
2. ปรับอัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
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3. ปรับอัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
4. กําหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนรวมในกรณีท่ีมีผู้ถือหน่วยลงทุนต่ํากว่า 10 ราย 
และมีการปรับปรุงโครงการให้เป็นไปตามประกาศอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 

1.2 นโยบายในการจ่ายเงินปันผล 
 กองทุนฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกําไรสุทธิและ/หรือกําไรสะสมและ/หรือกําไร

จากการลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงและ/หรือสํารองเงินปันผล 
 กองทุนฯมีนโยบายจัดสรรผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากผลตอบแทนการลงทุนตามท่ีกองทุนฯได้รับท้ังในรูป

ของรายได้จากการลงทุนสุทธิและกําไรที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน โดยจะมีลักษณะสําคัญที่กําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประเภท ก. มีสิทธิได้รับผลตอบแทนก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ในขณะที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะได้รับผล
ขาดทุนก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯมีมูลค่าลดลง 

1.3     เงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนฯมีเงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม 1,612 ล้านบาท (2564: ไม่มี) 

ผู้จัดการกองทุนฯได้พิจารณาและเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวเหมาะสมแล้ว 
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ

การเงินฉบับภาษาไทยนี้ 
3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
3.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
  รายได้ดอกเบี้ยบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
  รายได้เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้ ณ วันท่ีมีสิทธิได้รับ 
  กําไรขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีจําหน่ายเงินลงทุน 
  ส่วนเกินหรือส่วนต่ํากว่ามูลค่าหน้าต๋ัวของเงินลงทุนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงตามระยะเวลา

ท่ีเหลือของเงินลงทุน 
  ค่าใชจ้่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
3.2 เครื่องมือทางการเงิน 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และวัดมูลค่า

ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน   
  การวัดค่าเงินลงทุน 
 เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนฯมีสิทธิในเงินลงทุน  และหลังจากนั้น

กองทุนฯจะวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยกําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว (ถ้ามี) ถือเป็น
รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน  

  เงินลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมตามลําดับดังนี้ 



  

P a g e  37 | รายงานประจำป ี

 1) ใช้ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด (Close Price) ของวันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 2) ใช้ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวันก่อนวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Prior Price) หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภาวะ

ตลาดไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญระหว่างวันท่ีมีการซ้ือขายคร้ังล่าสุดกับวันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 3) ใช้ราคาเสนอซ้ือครั้งล่าสุด (Last Bid) ของวันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
  เงินลงทุนในตราสารหนี้ซ่ึงถือว่าเป็นเงินลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมตามลําดับดังนี้ 
 1. หุ้นกู้และพันธบัตรท่ีเปลี่ยนมือได้ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยลําดับดังนี้ 
  1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย ณ วันนั้น (Executed Price/Yield) ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา

สารหนี้ไทย 
  2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซ้ือเฉลี่ย (Average Quoted Price/Yield) หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอ

ซ้ือแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซ้ือเสนอขาย ณ วันนั้นท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
  3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนท่ีคํานวณจากแบบจําลอง (Model) ณ วันนั้น ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้

ไทย 
4) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาตราสารหน้ี เช่น rating ของตราสารหรือบริษัทผู้ออกหรือผู้คํ้า

ประกันเปลี่ยนแปลง หรือมีข่าวที่จะส่งผลกระทบในด้านลบ (negative) ต่อตลาดตราสารหนี้ หรือในกรณีที่เกิด
เหตุการณท่ี์ตราสารหนี้นั้นอาจมีปัญหาในด้านฐานะการเงิน (default) ผู้จัดการกองทุนจะประมาณราคาหรืออัตรา
ผลตอบแทนโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เพื่อใช้ในการคํานวณ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ซ่ึงประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

2. หุ้นกู้และพันธบัตรท่ีเปลี่ยนมือไม่ได้ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยลําดับดังนี้ 
  1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซ้ือเฉลี่ย (Average Quoted Price/Yield) หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอ

ซ้ือแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซ้ือเสนอขาย ณ วันนั้นท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
  2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คํานวณจากแบบจําลอง (Model) ณ วันนั้น ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้

ไทย 
  3) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาตราสารหน้ี เช่น rating ของตราสารหรือบริษัทผู้ออกหรือผู้คํ้า

ประกันเปลี่ยนแปลง หรือมีข่าวที่จะส่งผลกระทบในด้านลบ (negative) ต่อตลาดตราสารหนี้ หรือในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ที่ตราสารหนี้นั้นอาจมีปัญหาในด้านฐานะการเงิน (default) ผู้จัดการกองทุนจะประมาณราคาหรืออัตรา
ผลตอบแทนโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เพื่อใช้ในการคํานวณ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ซ่ึงประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

  เงินฝากธนาคาร และตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันท่ีวัดค่าเงินลงทุน
ในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมซ่ึงได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ใน “ลูกหนี้จากดอกเบี้ย” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

  ตั๋วเงินคลัง และตั๋วแลกเงินประเภทมีส่วนลดใช้วิธีราคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ี
แท้จริง 

  กําไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน 
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการ
โอนสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพย์นั้น 
หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพย์นั้น   

 กองทุนฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้วมีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น 
หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น 

3.3 การคํานวณสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ 
 บริษัทจดัการฯจะคํานวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมของกองทุนฯ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของผู้ถือหน่วย
ลงทุนประเภท ข. มูลค่าต่อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. และมูลค่าต่อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท 
ข. ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนแบ่งของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนที่เกินจากมูลค่าเงินลงทุนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. และ
ประเภท ข. แตกต่างกัน จึงต้องมีการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนแยกตามประเภทของหน่วยลงทุน  

 ในกรณีที่กองทุนฯประกอบไปด้วยหน่วยลงทุนประเภทเดียว มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทดังกล่าวจะ
เท่ากับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ และมูลค่าหน่วยลงทุนจะเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯหารด้วยจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายทั้งหมด 

3.4 การแบ่งปันส่วนทุน 
 กองทุนฯบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีปิดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจ่ายปันผล 
3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุนฯตั้งแต่ร้อยละ 10 

ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ ฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย บุคคลที่รับผิดชอบใน
การจัดการกองทุนฯ หรือมีหน้าท่ีกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพ่ือให้กองทุนฯบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุนฯหรืออยู่ภายใต้อํานาจ
ควบคุมของกองทุนฯ หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญกับกองทุนฯหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญของกองทุนฯ 

3.6  เงินตราต่างประเทศ 
  กองทุนฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของกองทุนฯ  

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
ตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

  กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
3.7  บัญชีปรับสมดุล 
  ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจํานวนต่อหน่วยของกําไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันท่ี

เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล” 
3.8 ภาษีเงินได้ 
 กองทุนฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากกองทุนฯได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย 
3.9 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนฯใช้ราคา
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เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

 ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 
ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกองทุนฯจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินท่ีถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 

4. การใช้ประมาณการทางบัญชี 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการ

ต้ังสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึง
อาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 

5. กําไรสะสม 
(หน่วย: บาท) 

  2565 2564 
กําไรจากการลงทุนสุทธิสะสม 175,913,999,991 163,686,342,776 
กําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 143,307,369,159 146,629,888,568 
กําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 79,164,107,616 46,451,437,602 
ภาระผูกพันตามสัญญาให้สิทธิซ้ือกองทรัพย์สินเร่ิมแรกสะสม (160,677,166,634) (160,677,166,634) 
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม (76,755,132,045) (62,052,637,407) 
กําไรสะสมต้นปี 160,953,178,087 134,037,864,905 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างป ี (12,089,660,669) 41,617,807,820 
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี (1,665,799,885) (14,702,494,638) 
กําไรสะสมปลายปี 147,197,717,533 160,953,178,087 
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6. เงินฝากธนาคาร 
 กองทุนฯได้ฝากเงินเพ่ือใช้ในการดําเนินงานเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

ธนาคาร เงินต้น อัตราดอกเบี้ย  
 2565 2564 2565 2564 

 (บาท) (บาท) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 36,959,759 33,747,025 0.025 0.050 

7. ค่าใช้จ่าย 
 การกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนฯเป็นอัตราท่ีคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานของกองทุนฯเป็นผู้ให้

ความเห็นชอบซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 
7.1 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าใช้จ่าย ล้านบาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 4.5 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 15.0 

7.2 ค่าธรรมเนียมการจัดการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานของกองทุนฯ คืออัตรา
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทรัพย์สินเริ่มแรกกําหนดในอัตราคงที่คือ 10 ล้านบาทต่อปี และอัตราค่าธรรมเนียมการ
จัดการของกองทรัพย์สินอ่ืนให้พิจารณาผลการดําเนินงานของผู้จัดการกองทุน โดยมีเพดานอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 70 
ล้านบาทต่อปี  
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการในส่วนของกองทรัพย์สินอื่นจะใช้อัตราขั้นตํ่าคืออัตรา 0.02% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเพื่อเรียก
เก็บเงินจากกองทุนฯทุกเดือน และจะมีการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนฯเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมที่คิดตามอัตรา
ผลตอบแทนจริงเป็นรายไตรมาส 

 ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน และจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯเฉลี่ย
เท่ากันทุกวันภายในหนึ่งเดือน โดยอัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

7.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการได้แก่ 
 (1) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชี จะเรียกเก็บจาก

กองทุนฯตามที่จ่ายจริง และตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯคร้ังเดียวในวันท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนั้นๆ 
 (2) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทํารายงานหนังสือและประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทํา ค่าแปลและค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ของกองทุนจะเรียกเก็บจากกองทุนฯตามที่จ่ายจริง และในทางบัญชีบริษัท
จัดการฯจะพิจารณาตัดจ่ายท้ังจํานวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ เฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาท่ีจะ
ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นๆ ท้ังนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 (3) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงรวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและภาษีท่ีเกี่ยวข้อง
จะเรียกเก็บจากกองทุนฯ โดยมีกําหนดระยะเวลาแบ่งจ่ายสามงวด งวดที่หนึ่งและงวดที่สอง งวดละ 3.2 ล้านบาท และ
งวดที่สาม 3 ล้านบาท ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯครั้งเดียวในวันที่เกิดค่าใช้จ่าย
นั้นๆ 
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8. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
  (หน่วย: บาท) 

  2565  2564  
โอนกลับรายการกําไรท่ียังไม่เกิดข้ึน ณ วันต้นปี (79,164,107,616) (46,451,437,602) 

 กําไรที่ยังไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนท่ีคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 44,522,214,860 79,164,107,616 
   รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (34,641,892,756) 32,712,670,014 

 รายการกําไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปีบางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ได้ขายไปแล้วในปีปัจจุบัน ซึ่งผลจากการ
ขายนั้นได้ปรากฏอยู่ในรายการกําไร/ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้แล้ว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนฯมีเงินลงทุนในตราสารทุน-หุ้นจดทะเบียนของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 
165,163,864 หุ้น ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ NC 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้จัดการกองทุนฯได้พิจารณาวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม 0 บาท และบันทึก
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจํานวน 3,553 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 แล้ว 

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 ในระหว่างปี กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 
 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม นโยบาย 
 2565 2564 การกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
   ค่าธรรมเนียมการจัดการ 42,800,000 42,768,711 ตามสัญญา 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)    
   ค่าธรรมเนียมการจัดการ 42,800,000 42,800,000 ตามสัญญา 

 ยอดคงค้างระหว่างกองทุนฯและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
(หน่วย: บาท) 

 2565 2564 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
   ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 7,709,433 46,745,983 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)   
   ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 7,686,946 23,613,089 

10. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
 กองทุนฯได้ซื ้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจํานวนเงิน  

348,029,495,025 บาท (2564: 172,679,124,025 บาท) โดยคิดเป็นร้อยละ 160.44 (2564: ร้อยละ 80.59) ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 
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11.      อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีจํานวนเงิน ตามสัญญาและมูลค่า
ยุติธรรมดังต่อไปนี้ 
  (หน่วย: บาท)
  2565 
  มูลค่ายุติธรรม 
 จํานวนเงินตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,811,951,716 103,299,365 - 

12. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ในระหว่างปี กองทุนฯได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้ 

วันท่ีประกาศจ่าย 
สําหรับผลการ
ดําเนินงาน อัตราต่อหน่วย รวมเงินปันผล 

  ผู้ถือหน่วย
ประเภท ก. 

ผู้ถือหน่วย
ประเภท ข. 

ผู้ถือหน่วย
ประเภท ก. 

ผู้ถือหน่วย
ประเภท ข. 

        
รวม 

  (บาท) (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
26 มกราคม 2565 1 สิงหาคม 2564 -      
 31 ธันวาคม 2564 -  0.2300 - 1,666 1,666 
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2565   - 1,666 1,666 
20 มกราคม 2564 1 มกราคม 2563 -      
 31 ธันวาคม 2563 - 0.2300 - 1,666 1,666 
3 กันยายน 2564 1 มกราคม 2564      
 31 กรกฎาคม 2564 - 1.8000 - 13,036 13,036 
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2564   - 14,702 14,702 

13. ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนฯมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้น

ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้  
(หน่วย: ล้านบาท)

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารทุน 303,834 - - 303,834 
ตราสารหนี้ 3,089 19,155 - 22,244 
ตราสารอนุพันธ์ - 103 - 103 
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(หน่วย: ล้านบาท)
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารทุน 326,379 - - 326,379 
ตราสารหนี้ 2,292 11,197 - 13,489 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
14. เครื่องมือทางการเงิน 
14.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของกองทุนฯประกอบด้วยเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เงินลงทุน เจ้าหนี้ และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
กองทุนฯมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเสี่ยงด้านเครดิต 
กองทุนฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตราสาร
หนี้ กองทุนฯเน้นการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ดังนั้น กองทุนฯจึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ จํานวนเงินสูงสุดที่กองทุนฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ
คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
กองทุนฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนฯจึงอยู่ในระดับต่ํา  
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
ใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้                                                                                                

 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตรา

ดอกเบี้ย 
   

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อัตรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคา

ตลาด 
อัตรา

ดอกเบี้ย 
รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน 20,133 1,262 - 849 303,834 326,078 0.25 - 3.62 
เงินฝากธนาคาร - - - 37 - 37 0.05 
ลูกหนี้        
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตรา

ดอกเบี้ย 
   

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อัตรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคา

ตลาด 
อัตรา

ดอกเบี้ย 
รวม ดอกเบี้ย 

   จากเงินปันผลและ
ดอกเบี้ย 

- - - - 17 17 - 

   จากการขายเงินลงทุน - - - - 106 106 - 
   จากสัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศ 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
103 

 
103 

 
- 

หนี้สินทางการเงิน        
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงิน

ลงทุน 
- - - - 1 1 - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - - - 19 19 - 
 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตรา

ดอกเบี้ย 
   

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อัตรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคา

ตลาด 
อัตรา

ดอกเบี้ย 
รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน 11,643 973 - 873 326,379 339,868 0.05 - 3.85 
เงินฝากธนาคาร - - - 34 - 34 0.05 
ลูกหนี้        
   จากเงินปันผลและ

ดอกเบี้ย 
- - - - 10 10 - 

   จากการขายเงินลงทุน - - - - 554 554 - 
หนี้สินทางการเงิน        
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงิน

ลงทุน 
- - - - 316 316 - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - - - 74 74 - 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กองทุนฯไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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14.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนฯเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ 

15. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2566 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 
1 ไม่มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง  

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

1 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) 

16 บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 

2 ธนาคาร ออมสิน 17 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
3 บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 18 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) 19 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5 บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 20 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 

6 บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด 21 บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) 
7 บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด 22 บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จํากัด 
8 กระทรวงการคลัง 23 บริษัท เอ็มเอฟโฮลด้ิงส์ จํากัด 

9 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 24 
บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ 
จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

10 บริษัท ขนส่ง จํากัด 25 
บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อย
ละ 99.99 

11 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 26 
บริษัท ท่ีปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 

12 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 27 บริษัทเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จํากัด 
13 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 28 บริษัท ไทยเรทต้ิงแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จํากัด 
14 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 29 ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี 
15 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จํากัด 30 ดร.โชคชัย  อักษรนันท์ 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง  

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
31 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 58 นางสาวรักษยา  อังสนันท์ 
32 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช 59 นางสาวอําไพพรรณ  จันทร์เปล่ง 
33 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 60 นายสุริยะ  ปัตตพงศ์ 
34 นางสาวจุฬารัตน์  สุธีธร 61 นางสาวภิญญดา  พัชรเกศกุล 
35 ดร.วิกรม  คุ้มโพโรจน์ 62 นายประสงค์  เทศมาสา 
36 นายจุมพล  ริมสาคร 63 นางสาวศุภกัญญา  ลักษณเกียรติ 
37 นายสิทธิรัตน์  ดรงคมาศ 64 นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน 
38 พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 65 นายทศพร  พรวัฒนศิริกุล 
39 รศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวิชัย 66 นายมงคล  ลีลาธรรม 
40 นางสาวปภากร  รัตนเศรษฐ 67 พลตํารวจเอกพัชรวาท  วงษ์สุวรรณ 
41 นายวุฒิพงษ์  ภิรมยาภรณ์ 68 นายเทอดธรรม  สุวิชาวรพันธ์ุ 
42 นายธนโชติ  รุ่งสิทธิวัฒน์ 69 นางพัชลีพร  วรวิบูลย์สวัสด์ิ 
43 นางพัณณรัชต์ บรรพโต 70 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 
44 นายชาคริต  พืชพันธ์ 71 นางฉัตรแพร ศิริสกาวกุล 
45 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 72 นางสาวชนากานต์  หังสสูต 
46 นายกิตติคม  สุทธิวงศ์ 73 นางสาวทัณฑิกา นิมิตพงษ์ 
47 นายนิเวศ  พันธ์ุขะวงศ์ 74 นางสาวอําพร  จันทรานุกูล 
48 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน์ 75 นางอนุททยา สิทธิศุข 
49 นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร 76 นายเขมรัฐ  ทรงอยู่ 
50 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 77 นายเทดด้ี อีริคสัน 
51 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 78 นายโกเมน  นิยมวานิช 
52 นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ 79 นายกิตติพงษ์  กังวานเกียรติชัย 
53 นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 80 นายณัฐพงษ์  ขจรกิจอภิรักษ์ 
54 นายวิญญู  ศรีวิริยานนท์ 81 นายวิภพ  เฉลียวจิตติกุล 
55 นางสาวนริศรา  อมาตยกุล 82 หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 
56 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี 83 บริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จํากัด 
57 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 84 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง  

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
85 ต๋ัวเงินคลัง งวดที่ (DM)21/182/65 91 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

86 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 
11/364/65 

92 
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เอส ไพรม์ โกรท 

87 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 4/365/65 93 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ินฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 
จัสมิน 

88 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 3/364/65 94 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
89 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 95 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

90 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราช
อินดัสเตรียล 

96 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 7/364/64 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุตตลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ี 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.mfcfund.com) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.ktam.co.th) 

และสํานักงานคณะกรรมการ กลต. (http://www.sec.or.th) 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท 

www.mfcfund.com หรือ www.ktam.co.th 
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รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
พีรพงศ์  กิจจาการ วรรกมล ลีวาณิชย์ 

แสงจันทร์ ลี ศรชัย เตรียมวรกุล 
  แสงจันทร์ ลี 
  อรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล 
  รัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 
  รติรัตน์ ธัญญวานิช 
  ยืนยง  เทพจํานงค์ 

 
รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนรอง 

ดร.โกเมน นิยมวานิช นางอนุททยา สิทธิศุข 

นายพิพัฒน์ นรานันทน์ นายวิภพ เฉลียวจิตติกุล 

นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย นางสาวอำพร จันทรานุกุล 

  นางสาวทัณฑิกา นิมิตพงษ์ 

  นายณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์ 

  นายนรินทร์ จันทร์เนตร 

  นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ 

  นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ 

  นางฉัตรแพร ศิริสกาวกุล 

  นางสาวชนากานต์ หังสสูต 

  นางพัณณรัชต์ บรรพโต 

  นายเขมรัฐ ทรงอยู่ 
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รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

 
 
 

  

 
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3  

มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จํานวน 1 กลุ่ม 
สัดส่วนการถือครองร้อยละ 99.78% 

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง   
หรือท่ี website ของบลจ. ท่ี  http://www.ktam.co.th 

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

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

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อกองทุน
จากบุคคลท่ีเป็นผู ้ให้บริการ อันเนื ่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปัจจัยพื้นฐานของ
ธุรกิจที่จะทําการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการ
วิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกตราสารที่กองทุนจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกําหนดระดับ
ความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการ
กําหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ ดังนี้ 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง  
โดย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 Bank of China Hong Kong Holding Limited ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 Citigroup global limited  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 Citigroup Global Market Funding Luxembourg ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 Citigroup Global Market Holding Inc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 HSBC Holding Plc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 JP Morgan Chase BKK. Branch ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 JP Morgan Chase Financial Co.LLC ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 JPMorgan Chase Bank, N.A. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 SMBC Nikko Capital Markets Limited ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 ธนาคารแหง่อเมรกิา คอรป์อเรช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 ธนาคารแหง่อเมรกิา เนช่ันแนล แอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 ธนาคารโอซีบีซี จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
25 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
27 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
28 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
31 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
33 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34 บริษัท โซซิเอเต้ เจเนเรล จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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35 บริษัท ไดว่า แคปปิตอล มารเ์ก็ตส์ สิงคโปร์ จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) (ต่อ) 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง  
โดย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
36 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
37 บริษัท ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
39 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
42 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
44 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
45 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
48 บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
51 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
53 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
54 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56 บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
57 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
60 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
62 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

65 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

66 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
68 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 
ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อกองทุนจากบคุคล
ที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทําการลงทุน 
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนท่ี
เหมาะสม ท้ังวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การวิเคราะห์งบ 
การเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกตราสารที่กองทุนจะไป
ลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกําหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ การสร้างกลุ่มสินทรัพย์
ลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ 
ดังนี้ 

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

BlackRock, Inc. (Asset management) Societe Generale Group 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด Invesco Ltd. 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ Citywire 
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด Amundi Asset Management 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด RHB Securities 
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด Wellington Asset Management Company 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ Fund Selector 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด Pacific Investment Management Company 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) State Street Corporation 
ธนาคารเอชเอสบีซี บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) MSCI (Thailand) 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด  
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

Vanguard Investments Singapore Pte Ltd 
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ จํากัด (มหาชน) Commerzbank (Thailand) 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด GAM Asset Management 
เจพี มอร์แกน เชส แบงค์ เอ็นเอ DWS Group 
ธนาคาร แอลจีที Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited 
OCBC Securities Allianz Global Investors 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) T. Rowe Price Group, Inc. 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด ORIX Corporation Europe N.V. 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จํากัด 
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนีต้ี H2O Asset Management 

 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 
กรณีการได้รับอภินันทนาการอ่ืน 
สําหรับงวดเดือนธันวาคม 2565 
ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอื่นซ่ึงอาจเป็นบริการ
หรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้
ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดินทางไปศึกษาวิธีปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real 
time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้ 

ลําดับที่ 
รายชื่อ 

ผู้ให้บริการ 
ลักษณะของ 

อภินันทนาการ 
เหตุผล/ 

ประโยชน์ในการรับสิทธิ 
ชื่อผู้จัดการ 
กองทุน 

วัน/เดือน/ปี

1 บล.ทิสโก้ จํากัด Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team 

02/12/2565 
15/12/2565

2 
บล.อินโนเวสท์  
เอกซ์ จํากัด 

Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team 

09/12/2565 
16/12/2565

3 บลจ.ดาโอ จํากัด Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, 
DEQ Team 

13/12/2565

4 
บมจ.หลักทรัพย์  
บัวหลวง 

Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team, 
FIF Team, 
DEQ Team 

14/12/2565

5 
บมจ.หลักทรัพย์  
เคจีไอ (ประเทศไทย) 

Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, 
DEQ Team 

15/12/2565
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6 บมจ.หลักทรัพย์ พาย Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, 
DEQ Team 

16/12/2565

7 
Pacific Investment 
Management 
Company 

Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
FIF Team 01/12/2565

8 
ธนาคารซิต้ีแบงก์  
เอ็น เอ 

Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
FIF Team 08/12/2565

9 
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
FIF Team 08/12/2565

10 
เจพี มอร์แกน  
เชส แบงค์ เอ็นเอ 

Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
FIF Team 22/12/2565

11 
บมจ.หลักทรัพย์ 
กสิกรไทย 

Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 

2/12/2565 
23/12/2565

12 
บมจ.หลักทรัพย์ 
ธนชาต 

Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 07/12/2565

13 
บมจ.หลักทรัพย์ 
เกียรตินาคินภัทร 

Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 

7/12/2565 
26/12/2565

14 
บล.กรุงไทย  
เอ็กซ์สปริง จํากัด 

Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 15/12/2565

15 
บล.ซีไอเอ็มบี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 19/12/2565

16 
กลุ่มบริษัท
หลักทรัพย์ทรีนีต้ี 

Conference call
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 22/12/2565

17 
บล.เครดิต สวิส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference call
การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน  
Bloomberg Application 

DFI Team, 
DEQ Team, 
GFI Team, 
GEQ Team 

ทุกวันทําการ

กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น 
ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับจัดสรรหุ้นเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้
ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อันเป็นประโยชน์ท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน โดยบริษัทได้กระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุน จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้ 

ลําดับที่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ท่ีได้รับการจัดสรร ชื่อย่อกองทุน รายชื่อผู้ให้บริการ 
- ไม่มีรายการจัดสรร - - 
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