
 
 

 
 

 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 
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รายงานประจําป ี
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

TOF 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
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TOF 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
The Thai Opportunity Fund

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
 

บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี รอบปีบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของกองทุนเปิด
ไทยสร้างโอกาส เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 

     บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  
 
                       ขอแสดงความนับถือ 
                                       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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TOF 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
The Thai Opportunity Fund

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 

กองทุน  
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

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

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วัน
จดทะเบียน
กองทุน 

TOF* 21 กุมภาพันธ์ 2545 10.8603 4.07% 5.90% 7.44% 4.07% 3.60% 1.08% 4.28% 9.75% 
Benchmark - - 1.08% 3.98% 5.15% 1.08% 2.58% 2.10% 3.98% 7.54%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 10.29% 9.07% 8.90% 10.29% 18.78% 16.20% 13.79% 17.95% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 5.81% 4.75% 5.06% 5.81% 9.89% 8.38% 7.86% 9.70% 

หมายเหตุ :  *กองทุนจ่ายเงินปันผล 32 ครั้ง รวมเป็นเงิน 29.40 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government 
Bond Index (Total Return Index) และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์  
3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
TOF 0.03% 13.47% -4.54% 13.36% 17.34% -7.71% 2.80% -9.92% 18.63% 4.07% 
Benchmark -0.23% 12.36% -4.02% 12.40% 10.19% -3.34% 6.35% -0.66% 7.50% 1.08% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

14.83% 8.94% 8.44% 12.84% 7.53% 12.70% 9.89% 28.48% 11.78% 10.29% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด 10.72% 6.48% 6.91% 7.17% 3.27% 6.06% 4.69% 14.93% 6.04% 5.81% 
หมายเหตุ :  *กองทุนจ่ายเงินปันผล 32 ครั้ง รวมเป็นเงิน 29.40 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA 
Government Bond Index (Total Return Index) และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี 
ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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TOF 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
The Thai Opportunity Fund

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2,821.02 0.42  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 172.72 0.03  

ค่าสอบบัญช ี 100.00 0.01  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 33.49 0.00  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 3,127.23 0.46  

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

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า 

(บาท)  
 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด 256,004.44 16.28% 

2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 150,199.40 9.55% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 146,054.46 9.29% 

4 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 108,079.56 6.87% 

5 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด 103,268.31 6.57% 

6 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 100,136.84 6.37% 

7 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 78,407.39 4.99% 

8 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด 63,751.86 4.05% 

9 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 59,686.72 3.80% 

10 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 53,102.28 3.38% 

  อ่ืน ๆ 453,951.73 28.87% 

รวม 1,572,642.99 100.00% 
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กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
The Thai Opportunity Fund

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
PTR = 95.37% 

 
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

รายละเอียดการลงทุน TOF มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   645,374,374.28 92.40 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  29,064,580.00 4.16 
             หมวดทรัพยากร  171,409,276.35 24.54 
             หมวดเทคโนโลยี  90,403,139.00 12.94 
             หมวดธุรกิจการเงิน  91,632,786.00 13.12 
             หมวดบริการ  161,741,880.20 23.16 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  24,400,157.00 3.49 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  76,558,388.10 10.96  
 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น              164,167.63 0.02 
 อื่นๆ   53,049,932.43 7.60  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              64,237,513.94 9.20  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -11,187,581.51 -1.60 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                                                                                 698,424,306.71    100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทนุ 

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร                                                                                           มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
   เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 100.00% NAV 
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TOF 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
The Thai Opportunity Fund

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก                         มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. เน็กซ์ พอยท์      1,388,970.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      18,944,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น        4,327,444.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย        37,215,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทิสโก ้ไฟแนนท์เชียลกรุ๊ป      3,850,900.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น       2,367,300.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น     4,408,525.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป       1,274,110.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น     4,723,008.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยออยล์       7,087,668.75 
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา        14,405,900.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บริทาเนีย        4,191,210.10 
หุ้นสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย        7,864,700.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล       2,117,650.00  
หุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู        4,813,262.10 
หุ้นสามัญ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์        4,483,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บีซีพีจี        1,119,960.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์        3,986,640.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์        7,180,425.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป        4,203,030.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป        2,496,150.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)     9,152,670.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)      11,977,000.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)      5,442,750.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)    11,951,900.00  
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ       20,445,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง       3,564,750.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์      41,653,527.50  
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)      35,690,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. คอมเซเว่น        5,219,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม      25,910,200.00  
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กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
The Thai Opportunity Fund

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก                         มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์        2,236,650.00 
หุ้นสามัญ บมจ. จีเอฟพีที        1,017,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจ มาร์ท        1,927,475.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส    4,190,301.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์     1,541,280.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร        9,143,760.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ช.การช่าง        3,844,260.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์        26,883,675.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์        6,992,013.00 
หุ้นสามัญ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      7,037,380.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)        2,999,760.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท       31,966,550.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)        3,050,460.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      29,503,500.00  
หุ้นสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป        8,743,770.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส      1,442,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์       11,832,700.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. นํ้ามันและการค้าปลกี      6,785,380.00  
หุ้นสามัญ บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์       113,685.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น        1,312,434.00 
หุ้นสามัญ บมจ.ไทยประกันชีวิต      6,357,830.00 
หุ้นสามัญ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์      3,779,360.00  
หุ้นสามัญ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล       3,682,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์       6,178,590.00 
หุ้นสามัญ บมจ.อินโดรามา  เวนเจอร์ส       7,795,475.00 
หุ้นสามัญ บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น       3,531,780.00  
หุ้นสามัญ บมจ.ราช กรุ๊ป        3,518,325.00  
หุ้นสามัญ บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น     10,693,370.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป       3,394,300.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย        13,799,700.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้า        7,952,250.00 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก                         มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ        19,933,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล       8,519,175.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง       8,085,507.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์        1,374,450.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป        1,861,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      7,398,150.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์       6,890,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น        2,071,875.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ศุภาลัย        3,287,790.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง      2,577,630.00  
หุ้นสามัญ บมจ. สยามแม็คโคร        12,468,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน       4,072,560.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี       8,450,640.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์        9,478,575.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แพลน บี มีเดีย        2,036,891.20 
ใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้น บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป     37,072.80 
ใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้น บมจ. แพลน บี มีเดีย      9,689.92 
ใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้น บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น      117,404.91  
 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
-ไม่มี- 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุ

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

เงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ํามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์

สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ี
อยู่ในระดับ AAA 

A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ี
อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และ
อาจมีความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

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

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

ลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิต
ในระดับดังกล่าวซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 
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T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถใน
การชําระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

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

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

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดย

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

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความ
เป็นไปได้มากกว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชําระหนี้ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

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

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

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้
ในปัจจุบัน        

 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว
จะกําหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

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

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับ
สภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

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

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
 

สรุปภาวการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 ปิดท่ี 1,668.66 จุด ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 11.04 จุด หรือเพ่ิมข้ึน 0.67% เม่ือเทียบกับวันท่ี  
30 ธันวาคม 2564 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ระดับ 1,718.55 จุด และมีจุดตํ ่าสุดของปีในเดือน
กรกฎาคม 2565 ที่ระดับ 1,517.51 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 71,225.80 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 202,694.41 
ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 153,882.26 ล้านบาทนักลงทุนท่ัวไปขายสุทธิ 45,392.09 ล้านบาท บัญชีบรษัิทหลักทรัพย์
ขายสุทธิ 3,419.95 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึน 57.44% 
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ลดลง 51.52% สําหรับการปรับตัวของ
ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 11.75% กลุ่มพาณิชย์เพ่ิมขึ้น 5.45% กลุ่มพลังงานฯ
เพ่ิมข้ึน 1.88% กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมลดลง 4.75% และกลุ่มธนาคารลดลง 6.40%   
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ได้แก่ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วในหลายประเทศ ทําให้มีการผ่อนคลาย
มาตรการ Lockdown กลับมาเปิดเมือง เปิดประเทศ ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และหนุนให้
เศรษฐกิจทั่วโลกทยอยฟื้นตัว ยกเว้นจีนที่ยังคงใช้นโยบาย Zero Covid และมาตรการ Lockdown ซึ่งเป็นปัจจัย
กดดันต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจจีนและโลก 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ นโยบายการเงินที่เข้มงวดทั้ง การลดการอัดฉีดเม็ด
เงิน และการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสําคัญต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายที่เข้มงวดของจีน และ
ปัญหาความรุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศ ฯลฯ นํามาซ่ึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 

3. ราคาพลังงานและราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอุปทานที่ขาดแคลนทั่วโลก และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-
ยูเครนทําให้เกิดความกังวลต่อการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ัวโลก 

 
คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2566 

1. เศรษฐกิจไทยยังคงฟ้ืนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป จากการบริโภคภาคเอกชนท่ียังขยายตัวหลังความกังวลต่อสถานการณ์
การระบาดของโควิดคลี่คลาย และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้า
ประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ในขณะท่ีเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง 
เร ิ ่มส่งผลกระทบผ่านอุปสงค์ต ่างประเทศที ่ชะลอลง สะท้อนจากตัวเลขส่งออกที ่หดตัว ส่งผลให้การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนชะลอลง 

2. เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอลง จากนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น หลังธนาคารกลางหลายประเทศขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง เพื่อกดเงินเฟ้อให้ลงมายังกรอบเป้าหมาย โดยเฉพาะยุโรปที่เงินเฟ้อยังพุ่งสูงต่อเนื่องจาก
ราคาพลังงานที่ยังทรงตัวในระดับสูงประกอบกับอุปสงค์ท่ีมากขึ้นในช่วงฤดูหนาว การบริโภคและการลงทุนมีแนวโน้ม
ชะลอลงจากอุปสงค์โดยรวมท่ีลดลง และต้นทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด  
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3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงแนวโน้มการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง และการปรับลดขนาดงบดุลจะเริ่ม
เร่งตัวข้ึน โดยต้องติดตามตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการส่งสัญญาณจากเฟด ซ่ึงนโยบายการเงินท่ีเข้มงวด
ขึ้นนี้ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และเป็นผลลบต่อภาวะการเก็งกําไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ท่ัวโลก 

4. การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดและลดข้อจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรัฐบาลจีน
ท่ีส่งสัญญาณผ่อนคลายต้ังแต่วันท่ี 8 มกราคม 2566 จะช่วยให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ในภาคบริการดีข้ึน 
อย่างไรก็ตาม หากการระบาดมีความรุนแรงขึ้นหลังการคลายมาตรการควบคุมโควิด อาจทําให้รัฐบาลจีนต้องกลับมา
ใช้นโยบายควบคุมท่ีเข้มงวดอีกครั้ง 

5. สถานการณ์ความเสี ่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ความยืดเยื ้อของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐ ซ่ึงจะเพ่ิมความเสี่ยงในการลงทุนในภูมิภาค 

6. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มดีขึ้น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่
ภาวะปกติจะช่วนหนุนให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจท่ีรายได้อิงกับการบริโภคภายในประเทศเป็นธุรกิจท่ีเติบโต
โดดเด่น ในขณะที่กลุ่มท่ีอิงรายได้จากต่างประเทศจะเผชิญความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอหรือถดถอยมากข้ึน 
 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 ลดลงจาก 94.77% เป็น 92.40% 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 
อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 27.14% กลุ่มธนาคาร 11.99% กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 9.21% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 
7.83% และกลุ่มพาณิชย์ 7.25% 
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กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

    บาท    

   หมายเหตุ 2565  2564 

สินทรัพย์   
 เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 4.1 645,374,374.28  666,641,045.72
 เงินฝากธนาคาร  5 64,157,797.13  38,241,871.67
 ลูกหนี้    

  จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 80,507.80  1,515.31
  จากการขายเงินลงทุน -  9,562,793.19

รวมสินทรัพย์ 709,612,679.21  714,447,225.89

หนี้สิน    
 เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 10,829,228.19  10,641,691.00
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  9 367,263.27  372,260.07

รวมหนี้สิน 11,196,491.46  11,013,951.07

สินทรัพย์สุทธิ 698,416,187.75  703,433,274.82

สินทรัพย์สุทธิ    

 ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  643,097,623.62  643,097,623.62
 กําไรสะสม   
  บัญชีปรับสมดุล 4.4 (2,484,364,808.30)  (2,484,364,808.30)
  กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  2,539,683,372.43  2,544,700,459.50

สินทรัพย์สุทธิ 698,416,187.75  703,433,274.82

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.8601  10.9382

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 64,309,762.3621  64,309,762.3621
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (1/3) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม   

ช่ือหลักทรัพย ์ จํานวนหน่วย (หน่วย) มูลค่ายุติธรรม (บาท) ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ   
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  ธุรกจิการเกษตร    
   บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) 79,500 1,017,600.00  0.16
  อาหารและเครื่องดื่ม    
   บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 25,800 2,496,150.00  0.39 
   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 368,700 9,143,760.00  1.42
   บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 247,400 1,274,110.00  0.20
   บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 248,700 4,203,030.00  0.64
   บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 229,400 7,398,150.00  1.15
   บริษทั ไอ-เทล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 117,726 3,531,780.00  0.55 
  ธนาคาร    
   ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 128,000 18,944,000.00  2.94
   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 517,100 9,152,670.00  1.42
   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 81,200 11,977,000.00  1.86 
   ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 73,800 5,442,750.00  0.84
   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 38,800 3,850,900.00  0.60
   บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน) 111,700 11,951,900.00  1.84
  เงินทุนและหลักทรัพย์    
   บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) 60,729 4,190,301.00  0.65
   บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 239,200 3,779,360.00  0.58
   บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 133,300 7,864,700.00  1.22
   บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 96,900 3,682,200.00  0.57
   บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 42,500 2,071,875.00  0.32 
  ประกันภัยและประกันชีวิต    
   บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จํากัด (มหาชน) 60,700.00 2,367,300.00  0.36
   บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 426,700 6,357,830.00  0.99
  บรรจุภัณฑ ์    
   บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) 141,851 8,085,507.00  1.25
  ปิโตรเคมีและเคมภัีณฑ์    
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 180,300 8,519,175.00  1.32 
   บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 191,300 7,795,475.00  1.21
  วัสดกุ่อสรา้ง    
   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 40,350 13,799,700.00  2.14
   บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 188,000 1,861,200.00  0.29 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (2/3) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม   

ช่ือหลักทรัพย ์ จํานวนหน่วย (หน่วย) มูลค่ายุติธรรม (บาท)  ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
  บริการรับเหมาก่อสร้าง   

   บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 158,200 3,844,260.00  0.60
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    

   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 202,900 14,405,900.00  2.23
   บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 1,157,600 4,723,008.00  0.73
   บริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) 346,381 4,191,210.10  0.65
   บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 624,100 6,178,590.00  0.96 
   บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 135,300 3,287,790.00  0.51
   บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 191,200 4,072,560.00  0.63
   บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) 698,400 8,450,640.00  1.31
   บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 258,600 2,999,760.00  0.46
   บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) 1,387,900 8,743,770.00  1.35
  พลังงานและสาธารณูปโภค    

   บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 679,000 3,564,750.00  0.55
   บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 753,910 41,653,527.50  6.45
   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 95,781 6,992,013.00  1.08
   บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 126,003 7,087,668.75  1.11 
   บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 351,333 4,813,262.10  0.75
   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 112,800 4,483,800.00  0.69
   บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) 109,800 1,119,960.00  0.17 
   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 961,400 31,966,550.00  4.95
   บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) 285,100 6,785,380.00  1.05
   บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 146,800 25,910,200.00  4.01 
   บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 46,100 7,952,250.00  1.23
   บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 82,300 3,518,325.00  0.55
   บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) 205,500 19,933,500.00  3.10
   บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) 240,900 2,577,630.00  0.40
   บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 242,100 3,050,460.00  0.47 
  พาณิชย์    

   บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) 153,500 5,219,000.00  0.81
   บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 393,900 26,883,675.00  4.17
   บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 231,208 10,693,370.00  1.66 
   บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) 203,700 7,180,425.00  1.11
   บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) 29,400 1,374,450.00  0.21
   บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 311,700 12,468,000.00  1.93
   บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 763,400 11,832,700.00  1.83

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (3/3) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

ช่ือหลักทรัพย ์ จํานวนหน่วย(หนว่ย) มูลค่ายุติธรรม (บาท) ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน 
  การแพทย์   

   บริษัท กรงุเทพดุสติเวชการ จาํกัด(มหาชน) 705,000 20,445,000.00  3.17
   บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน) 103,300 2,117,650.00  0.33 
   บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) 32,500 6,890,000.00  1.06 
  สื่อและสิง่พิมพ ์    

   บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) 14,300 113,685.00  0.02
   บริษัท แพลน บี มเีดีย จํากัด (มหาชน) 268,012 2,036,891.20  0.31
   บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 186,500 3,394,300.00  0.53 
       
  ขนส่งและโลจิสตคิส์    

   บริษัท เจดบัเบิ้ลยูดี อินโฟโลจสิติกส ์จํากัด (มหาชน) 74,100 1,541,280.00  0.24
   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 718,100 7,037,380.00  1.09
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 496,200 37,215,000.00  5.77 
   บริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 474,600 3,986,640.00  0.62
   บริษัท เอเชีย เอวเิอช่ัน จํากดั (มหาชน) 428,900 1,312,434.00  0.20
       
  ช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์    

   บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) 48,100 2,236,650.00  0.35 
   บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 43,000 35,690,000.00  5.53
   บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จํากดั (มหาชน) 75,900 1,388,970.00  0.22
   บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 28,000 1,442,000.00  0.22 
       
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

   บริษัท เจ มาร์ท จาํกัด (มหาชน) 47,300 1,927,475.00  0.30
   บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 894,100 4,327,444.00  0.67 
   บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 94,300 4,408,525.00  0.68
   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) 122,700 9,478,575.00  1.47
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 151,300 29,503,500.00  4.57 
       
รวมหุ้นสามัญ  645,210,206.65  99.97
       
ใบสําคัญแสดงสทิธิในการซื้อหุ้นสามัญ   

  บริษัท แพลน บี มเีดีย จํากัด (มหาชน) 9,056 9,689.92  -
  บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) 434,833 117,404.91  0.02 
  บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 32,520 37,072.80  0.01
รวมใบสาํคัญแสดงสิทธใินการซ้ือหุน้สามญั 164,167.63  0.03
       
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 598,790,411.15 บาท) 645,374,374.28  100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
     บาท 

    หมายเหตุ 2565  2564 

       

รายได้   4.3   
 รายได้เงินปันผล 16,901,769.53  19,313,234.62
 รายได้ดอกเบี้ย 218,726.12  144,163.06

รวมรายได้  17,120,495.65  19,457,397.68

ค่าใช้จ่าย    4.3, 6 และ 9   
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2,821,023.24  2,940,023.99
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 172,715.79  180,001.49
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 100,000.00  100,000.00
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 1,683,407.91  2,902,574.49

รวมค่าใช้จ่าย 4,777,146.94  6,122,599.97

รายได้สุทธิ   12,343,348.71  13,334,797.71

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน  4.1 และ 4.3   

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  12,925,420.08  58,843,810.87
 รายการกําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  1,901,834.22  47,616,637.48

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม่เกิดข้ึน 14,827,254.30  106,460,448.35

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 27,170,603.01  119,795,246.06
หัก  ภาษีเงินได้ 4.5 32,808.91  21,624.46

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังภาษีเงินได้ 27,137,794.10  119,773,621.60
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
     บาท 
    หมายเหตุ 2565  2564 
       

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก    

 การดําเนินงาน  27,137,794.10  119,773,621.60
 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย 10 (32,154,881.17)  (96,468,949.74)
 การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 7 -  (79,921.64)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี  (5,017,087.07)  23,224,750.22

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี  703,433,274.82  680,208,524.60

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี  698,416,187.75  703,433,274.82

     หน่วย 

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน     

 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)    

 หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี  64,309,762.3621  64,316,974.8139
 หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี 7 -  (7,212.4518)
 หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี  64,309,762.3621  64,309,762.3621

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื ่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์  2545 โดยมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน10,000 ล้านบาท 
(แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส เป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่มีการ
กระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลาโดยไม่มี
กําหนดอายุของโครงการ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักทรัพย์ที่จะ
นําเข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO) และที่มีแผนจะนําเข้าจดทะเบียน (Pre-IPO) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มที่จะเติบโต
ในอนาคต หลักทรัพย์ที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มท่ีจะ
เติบโตในอนาคต ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้และเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตลอดจนหลักทรัพย์และ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารของบริษัทที่ผลิตอาวุธหรือประกอบกิจการ
บ่อนคาสิโน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เงินลงทุนของกองทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลก
เงิน     ต๋ัวเงินคลังและเงินฝากธนาคาร 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจ่ายปันผลในอัตราไม่
เกินร้อยละ 100 จากกําไรสะสม หรือจากกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน อย่างไรก็
ตาม กองทุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล หากเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลในงวดปีใดๆ จะทําให้มีขาดทุน
สะสมเพิ่มข้ึนในงวดบัญชีต่อไป 

2.    เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
งบการเงินของกองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส ได้จัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2565 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่องจากสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนได้กําหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้รับการเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แนวปฏิบัติทางบัญชี) นี้ขึ้นเพื่อบังคับใช้กับกองทุนรวม
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และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของ ก.ล.ต.ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติไม่ได้กําหนดไว้ ให้กองทุนปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4.1 เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เปน็สินทรัพย์เม่ือเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน โดยต้นทุนใน
การทํารายการซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้นรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันทีเม่ือเกิดข้ึน 

เงินลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาตามลําดับต่อไปนี้ 
1. ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 
2. ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันก่อนวันที่วัดค่าเงินลงทุน หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด

ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ  ระหว่างวันท่ีมีการซ้ือขายคร้ังล่าสุดกับวันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 
3. ราคาเสนอซ้ือครั้งล่าสุดของวันท่ีวัดค่าเงินลงทุน   
เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตาม

มูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาที่คํานวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน
ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
กําหนดราคาของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่าย ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
4.2 การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 
4.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่าย ณ วันท่ีตกลงซ้ือขาย  
ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนตํ่ากว่ามูลค่าของตราสารหนี้ ตัดจําหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ 

และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย 
ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้ เม่ือมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล 
ค่าใช้จ่ายบนัทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

4.4 บัญชีปรับสมดุล 
ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุน ซ่ึงเท่ากับจํานวนต่อหน่วยของกําไรสะสมท่ียัง

ไม่ได้แบ่งสรร ณ วันเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล” 
4.5 ภาษีเงินได้ 

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินจากดอกเบี้ยรับตามมาตรา 40(4)(ก) 
แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 
2562 
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4.6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญช ี
ในการจัดทํางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที ่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์
และหนี้สิน รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไป
จากจํานวนท่ีประมาณไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงฝ่ายบริหารมีความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สถานการณ์นั้น กองทุนได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทาง
บัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง 

5. เงินฝากธนาคาร 
เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้ 

หน่วย : บาท                           

ธนาคาร 
2565 2564 

อัตราดอกเบี้ย เงินต้น อัตราดอกเบี้ย เงินต้น 
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม     
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 0.45% 64,157,797.13 0.25% 38,241,871.67 

6. ค่าใช้จ่าย 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนต่อกองทุนเปิดไทยสร้างโอกาสโดยตรง เช่น ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่า
จัดทําหนังสือชี้ชวน ค่าเอกสารซ้ือขายหน่วยลงทุน ค่าไปรษณียากรและค่าจัดทํารายงาน  

7. หน่วยลงทุน 
 กองทุนซ้ือขายหน่วยลงทุนในระหว่างปีดังนี้ 

หน่วย : บาท 

รายการ 
2565 2564 

จํานวนหน่วย จํานวนเงิน (บาท) จํานวนหน่วย จํานวนเงิน (บาท) 
ขายหน่วยลงทุน - - - - 
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - (7,212.4518) (79,921.64) 
ลดลงสุทธิ - - (7,212.4518) (79,921.64) 
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8. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
 กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : บาท 
รายการ 2565 2564 

ซ้ือเงินลงทุน 641,108,889.99 1,001,790,215.12 
ขายเงินลงทุน 677,202,815.73 1,082,791,453.05 

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สําคัญกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและกิจการอื่น ซ่ึง

เกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน 
รายการท่ีสําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้   

รายการ ลักษณะความสัมพันธ์ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน 
เป็นบริษัทจัดการกองทุน 

หน่วย : บาท 
รายการ 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2,821,023.24 2,940,023.99 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

หน่วย : บาท
รายการ 2565 2564 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 242,887.46 244,689.51 

10. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
        กองทุนแบ่งปันสว่นทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
วันปิดสมุดทะเบียน สําหรับรอบระยะเวลา อัตราหน่วยละ (บาท) เงินปันผล (บาท) 
28 มกราคม 2565 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 0.50 32,154,881.17 

รวม 0.50 32,154,881.17 
 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
วันปิดสมุดทะเบียน สําหรับรอบระยะเวลา อัตราหน่วยละ (บาท) เงินปันผล (บาท) 

4 กุมภาพันธ์ 2564 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563  0.50 32,158,487.40 
22 เมษายน 2564 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 0.50 32,155,231.17 
21 ตุลาคม 2564 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 0.50 32,155,231.17 

รวม 1.50 96,468,949.74 
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11. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่มี สภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรม โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความ
แตกต่างของระดับข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้ 

- ราคาเสนอซื ้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที ่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี ้สินอย่างเดียวกัน 
(ข้อมูลระดับท่ี 1) 

- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา
ตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับท่ี 2) 

- ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน ซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่    ไม่สามารถ
สังเกตได้) (ข้อมูลระดับท่ี 3) 

 หน่วย : ล้านบาท
รายการ ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 รวม 

31 ธ.ค. 2565     
สินทรัพย์  

ตราสารทุนและกองทุน 645.37 - - 645.37 
31 ธ.ค. 2564 
สินทรัพย์     

ตราสารทุนและกองทุน 666.64 - - 666.64 
เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาด ที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัด

ประเภทอยู่ในระดับท่ี 1 นั้น ประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่อง และตราสารอนุพันธ์ท่ีซ้ือขายในตลาดท่ี
จัดต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอ้างอิงสําหรับเคร่ืองมือเหล่านี้ 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่อง แต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มี
การอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกําหนดราคาท่ีเป็นทางเลือก ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก
ข้อมูลที่สังเกตได้ จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2  เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มน่า
ลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซ้ือขายกันโดยตรง 

เงินลงทุนท่ีถูกจัดประเภทในระดับท่ี 3 มีข้อมูลท่ีสําคัญท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เนื่องจากมีการซ้ือขายไม่บ่อยนัก 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
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 ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่า
ยุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

หน่วย : บาท 

รายการ 

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
มีอัตราดอกเบี้ย 

ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน    
เงินฝากธนาคาร 64,157,797.13 - 64,157,797.13 
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม    

หุ้นสามัญ - 645,210,206.65 645,210,206.65 
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือ    

หุ้นสามัญ - 164,167.63 164,167.63 
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย - 80,507.80 80,507.80 
เจ้าหนี้จากกการซ้ือเงินลงทุน - 10,829,228.19 10,829,228.19 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 367,263.27 367,263.27 

หน่วย : บาท 

รายการ 

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
มีอัตราดอกเบี้ย 

ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน    
เงินฝากธนาคาร 38,241,871.67 - 38,241,871.67 
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม    

หุ้นสามัญ - 665,548,372.00 665,548,372.00 
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือ    

หุ้นสามัญ - 1,092,673.72 1,092,673.72 
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย - 1,515.31 1,515.31 
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - 9,562,793.19 9,562,793.19 
เจ้าหนี้จากกการซ้ือเงินลงทุน - 10,641,691.00 10,641,691.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 372,260.07 372,260.07 

ความเสี่ยงด้านเครดิต 
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทาง

การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นกองทุนจึง
ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 
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ความเสี่ยงด้านตลาด 
กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน

ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าว
อาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธรุกิจของผู้
ออกตราสาร ว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทําให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงได้ 
การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

12. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยผู้มีอํานาจของกองทุนแล้ว เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2566 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 

1 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

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

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

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th) 

 
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
ยืนยง  เทพจํานงค์ อรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  

กอบกาญจน์  เอ่ียมจิตกุศล รัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 
  ชนัต  คงพัฒนสิริ 
  แสงจันทร์  ลี 
  ภากร  ธรรมกุล 
  จิราภา  กําพุสิริ 
  ศรชัย เตรียมวรกุล 
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การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

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

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ 
ท่ีใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับบท
วิเคราะห์ บทวิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการ
รับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตาม
กฎหมายและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือ
พนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจ
ขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website ของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

P a g e  31 | รายงานประจําปี 

TOF 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
The Thai Opportunity Fund

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 

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 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน 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 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 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 
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TOF 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
The Thai Opportunity Fund

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) (ต่อ) 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
34 บริษัท โซซิเอเต้ เจเนเรล จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
35 บริษัท ไดว่า แคปปิตอล มารเ์ก็ตส์ สิงคโปร์ จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
36 บริษัท ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
37 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
39 บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (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 เอเซีย พลัส จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
45 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
46 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
47 บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
48 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
49 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
50 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
51 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
52 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
53 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
54 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
55 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
56 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
57 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
58 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
59 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
60 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
61 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

62 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

63 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
64 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
65 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 
The Thai Opportunity Fund

 


