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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

KT-SET50 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 
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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
            กองทุนเปิดกรุงไทย SET50  
 
  บริษัทขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง
วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 มาเพื่อโปรดทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน  
บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพ่ือบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
 
                                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ 
                                                                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า) 

กองทุนรวม  
วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน

KT-SET50-A 30 พ.ค. 2560 11.3200 2.47% 3.15% 0.65% 4.14% -0.23% 0.40% N/A 2.31%
Benchmark - - 1.47% 3.26% 0.80% 3.19% -0.30% 0.58% N/A 2.58%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 11.23% 9.53% 11.27% 11.51% 22.10% 18.61% N/A 17.98% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 11.34% 9.56% 11.29% 11.61% 22.32% 18.81% N/A 18.17% 

Benchmark = ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี
 
Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.01% ต่อปี 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.82% ต่อปี 
 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KT-SET50-A N/A N/A N/A N/A N/A 15.03% -5.68% 4.65% -12.57% 11.28%
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A 15.82% -5.23% 5.32% -12.41% 11.76%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A 7.37% 13.27% 10.54% 33.80% 13.81%

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A N/A 7.56% 13.57% 10.56% 34.16% 13.88%
* ผลการดําเนินงานปี 2560 เป็น % ตามช่วงเวลา 
หมายเหตุ Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี
 
Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.01% ต่อปี 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.82% ต่อปี 
 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ กองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 



 

P a g e  3 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 

KT-SET50 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 
Krung Thai SET50 Fund

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า) 

ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  7,208.12   0.22  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  432.49   0.01  

ค่าตอบแทนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในดัชนีหลักทรัพย์   1,425.95   0.04  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**  123.36   0.01  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***  9,189.92   0.28  
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 
ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

อันดับ ชื่อ 
ค่านายหน้า 

(บาท) 
 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  131,835.89  18.97% 

2 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด  317.07  0.05% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด  16,507.30  2.37% 

4 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  18,153.52  2.61% 

5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  24,922.77  3.59% 

6 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)  166,497.20  23.95% 

7 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที  จํากัด (มหาชน)  47,039.13  6.77% 

8 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด  17,528.27  2.52% 

9 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  158,170.20  22.75% 

10 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด  114,156.55  16.42% 

รวม      695,127.90 100.00% 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 

ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
PTR = 24.26% 

 
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

 กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 
 มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
รายละเอียดการลงทุน KT-SET50 มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   3,574,072,833.85 99.81 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  184,480,529.75 5.15 
             หมวดทรัพยากร  1,071,761,329.00 29.93 
             หมวดเทคโนโลยี  351,679,212.00 9.82 
             หมวดธุรกิจการเงิน  572,160,264.00 15.98 
             หมวดบริการ  902,094,204.10 25.19 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  194,423,200.00 5.43 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  297,474,095.00 8.31 
 อื่นๆ   6,846,414.30 0.19 
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด                          22,054,363.41  0.62 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                            1,522,882.87 0.04 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                         -16,730,831.98 -0.47 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,580,919,248.15 100.00 
 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50  

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 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) 15.00% NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50  

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

ประเภท ผู้ออก 
มูลค่าตาม 
ราคาตลาด

หุ้นสามัญ บมจ. เงินติดล้อ  19,285,396.00
หุ้นสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย  43,622,100.00
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยออยล์  35,793,202.00
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  25,495,200.00
หุ้นสามัญ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  31,639,500.00
หุ้นสามัญ บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนท์เชียลกรุ๊ป  22,780,800.00
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย  313,634,200.00
หุ้นสามัญ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  49,127,312.00
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  91,581,875.00
หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์  159,966,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  64,523,850.00
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  82,294,800.00
หุ้นสามัญ บมจ. เจ มาร์ท  19,113,600.00
หุ้นสามัญ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  32,450,510.00
หุ้นสามัญ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์  14,754,600.00
หุ้นสามัญ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป  26,759,125.00
หุ้นสามัญ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี  51,888,854.00
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  175,826,860.00
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต  16,617,350.00
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ  139,113,150.00
หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน)  105,756,200.00
หุ้นสามัญ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 39,003,168.00
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  102,594,200.00
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  72,577,750.00
หุ้นสามัญ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส  28,112,500.00
หุ้นสามัญ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์  28,651,364.10
หุ้นสามัญ บมจ. อินโดรามา  เวนเจอร์ส  69,993,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์  32,641,600.00
หุ้นสามัญ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล  22,808,500.00
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50  

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

ประเภท ผู้ออก 
มูลค่าตาม 
ราคาตลาด

หุ้นสามัญ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  42,656,260.00
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  75,154,800.00
หุ้นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  56,986,720.00
หุ้นสามัญ บมจ. ไออาร์พีซี  19,055,718.00
หุ้นสามัญ บมจ. โอสถสภา  23,622,100.00
หุ้นสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป  57,939,020.00
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  168,500,200.00
หุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู  25,120,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์  68,544,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์  26,132,625.00
หุ้นสามัญ บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น  16,707,500.00
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์ 53,481,200.00
หุ้นสามัญ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  44,080,254.75
หุ้นสามัญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  58,203,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ  106,729,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้า  26,615,050.00
หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  115,311,600.00
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม  213,679,950.00
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. นํ้ามันและการค้าปลกี  85,812,870.00
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท  305,107,200.00
หุ้นสามัญ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  66,227,200.00
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่

อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ ่งแวดล้อมอื ่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
ต่ําและอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิต
ภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องท่ีดีมาก และนักลงทุนจะได้รับ

ความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นใน
ระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทต้ิงเป็นอันดับเครดิตตราสารหน้ีในสกุลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการชําระหนี้
ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต
ของผู ้ออกตราสารหนี ้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที ่จะเกิดการเปลี ่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันใน
การชาํระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศผล
ต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กร
ที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้
นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุใน
การออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “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) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซ่ึงกําหนดโดย Fitch โดยอันดับความ

น่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหน้ีได้ตรงตาม
กําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั ้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ ่งและความสามารถในการชําระหนี ้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจํากัดอยู่ในระดับหนึ่ง
เท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนด
อย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ในปัจจุบัน        
 
 

คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสารทาง
การเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพ่ิมเติม
จากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อgเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะ
มีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับท่ีสูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไม่แน่นอน เม่ือเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที ่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับประเทศ
หนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าว
สําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะส้ัน 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

 
(บาท) 

สินทรัพย์  
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน   3,509,396,215.09 บาท) 3,574,072,833.85
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 22,056,645.03
ลูกหนี้  
     จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 1,528,583.39
     จากการขายหน่วยลงทุน (7,982.14)

รวมสินทรัพย์ 3,597,650,080.13
  

หนี้สิน  
เจ้าหนี้  
     จากการซ้ือเงินลงทุน 12,024,973.36
     จากการรับคืนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 705,946.03
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,999,912.59

หนี้สินรวม 16,730,831.98
  

สินทรัพย์สุทธิ 3,580,919,248.15
  

สินทรัพย์สุทธิ :  
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,163,315,230.64
กําไรสะสม (88,798,410.12)
บัญชีปรับสมดุลย์ 506,402,427.63

สินทรัพย์สุทธิ  3,580,919,248.15

  

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด(หน่วย) 316,331,522.9335
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 11.3201
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กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

 
(บาท) 

รายได้จากการลงทุน 
 

รายได้เงินปันผล 40,569,241.40
รายได้ดอกเบี้ย 24,490.82

รายได้ท้ังสิ้น 40,593,732.22
 

ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 7,208,119.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 432,487.11
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 

 

     ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 47,767.52
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 2,245,329.56

ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น 9,933,703.83
 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 30,660,028.39 
 

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 
 

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (18,302,171.37)
     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (ระหว่างปี)          2,265,501.48 

     รวมรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน       (16,036,669.89) 
  

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย       14,623,358.50 
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กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน)

  
มูลค่าที่ตราไว้/ 
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบี้ย /  
เงินปันผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

หุ้นและใบสาํคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้น   

   หุ้นสามัญ   

      หมวดธนาคาร (B0)   

         BBL - ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 565,600.00 79,339,621.51 0.00  82,294,800.00 2.30% 
         KBANK - ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 702,700.00 104,536,670.87 0.00  102,594,200.00 2.87%
         KTB - ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 4,147,300.00 59,745,623.15 0.00  72,577,750.00 2.03%
         SCB - บมจ. เอสซีบ ีเอกซ์ 997,700.00 113,957,454.35 1,512,300.00  105,756,200.00 2.96% 
         TISCO - บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 237,300.00 21,855,713.96 0.00  22,780,800.00 0.64%
         TTB - ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) 28,678,800.00 38,171,401.99 0.00  39,003,168.00 1.09% 
      รวม หมวดธนาคาร (B0) 35,329,400.00 417,606,485.83 1,512,300.00  425,006,918.00 11.89%
      หมวดวัสดุกอ่สร้าง (B5)   

         SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 355,900.00 137,348,690.07 0.00  115,311,600.00 3.23%
      รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5) 355,900.00 137,348,690.07 0.00  115,311,600.00 3.23%
      หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)   

         IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 1,666,500.00 70,158,621.78 0.00  69,993,000.00 1.96%
         PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 1,338,000.00 74,389,957.53 0.00  58,203,000.00 1.63% 
      รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0) 3,004,500.00 144,548,579.31 0.00  128,196,000.00 3.59%
      หมวดพาณชิย์ (C5)   

         CPALL - บมจ. ซีพี ออลล ์ 2,666,100.00 174,875,635.37 0.00  159,966,000.00 4.48%
         CRC - บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน 1,789,400.00 64,361,772.30 0.00  75,154,800.00 2.10% 
         GLOBAL - บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ 1,425,441.00 26,196,165.63 0.00  28,651,364.10 0.80%
         HMPRO - บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร ์ 3,903,200.00 56,981,949.66 0.00  56,986,720.00 1.59% 
      รวม หมวดพาณิชย์ (C5) 9,784,141.00 322,415,522.96 0.00  320,758,884.10 8.97%
      หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)   

         ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ 882,200.00 179,023,103.92 0.00  168,500,200.00 4.71%
         DTAC - บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 703,100.00 30,862,994.34 0.00  31,639,500.00 0.89% 
         INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ์ 952,000.00 65,015,993.80 0.00  68,544,000.00 1.92%
         JMART - บมจ. เจ มาร์ท 422,400.00 21,389,019.06 0.00  19,113,600.00 0.53% 
         TRUE - บมจ.ทรู คอรป์อเรช่ัน 9,904,700.00 45,428,000.10 0.00  49,127,312.00 1.37%
      รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0) 12,864,400.00 341,719,111.22 0.00  336,924,612.00 9.43%
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กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

  
มูลค่าที่ตราไว้/ 
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย /  
เงินปนัผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน 
ของมูลค่า 
ยุติธรรม 

      หมวดช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ (E0)  

         KCE - บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 351,300.00 24,825,170.23 0.00  14,754,600.00 0.41%
      รวม หมวดช้ินส่วนอเิลคโทรนิคส์ (E0) 351,300.00 24,825,170.23 0.00  14,754,600.00 0.41%
      หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)  

         BANPU - บมจ. บ้านปู 2,009,600.00 22,643,762.11 0.00  25,120,000.00 0.70% 
         BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ 774,300.00 29,468,234.33 0.00  26,132,625.00 0.73%
         EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 1,106,000.00 77,150,412.68 0.00  106,729,000.00 2.99%
         EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า 156,100.00 31,942,833.16 0.00  26,615,050.00 0.74%
         GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 836,917.00 59,390,679.11 0.00  51,888,854.00 1.45%
         GULF - บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 3,481,720.00 139,638,273.66 0.00  175,826,860.00 4.92% 
         IRPC - บมจ. ไออาร์พีซี 6,068,700.00 22,545,985.33 0.00  19,055,718.00 0.53%
         OR - บมจ. ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก 3,560,700.00 101,710,235.35 0.00  85,812,870.00 2.40%
         PTT - บมจ. ปตท. 8,475,200.00 337,866,900.04 0.00  305,107,200.00 8.54%
         PTTEP - บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโิตรเลียม 1,177,300.00 154,437,543.85 0.00  213,679,950.00 5.98%
         TOP - บมจ. ไทยออยล์ 656,756.00 36,806,092.42 0.00  35,793,202.00 1.00% 
      รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5) 28,303,293.00 1,013,600,952.04 0.00  1,071,761,329.00 29.99%
      หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)  

         JMT - บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 432,500.00 31,511,958.52 0.00  28,112,500.00 0.79%
         KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย 765,300.00 41,174,504.40 0.00  43,622,100.00 1.22%
         MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 629,200.00 32,645,940.74 0.00  22,808,500.00 0.64%
         SAWAD - บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน 407,500.00 23,633,619.92 0.00  16,707,500.00 0.47%
         TIDLOR - บมจ. เงินติดล้อ 741,746.00 24,307,299.95 0.00  19,285,396.00 0.54% 
      รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5) 2,976,246.00 153,273,323.53 0.00  130,535,996.00 3.65%
      หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)  

         CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป 296,500.00 29,934,730.96 0.00  26,759,125.00 0.75%
         CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 2,555,400.00 66,106,483.46 0.00  64,523,850.00 1.81%
         MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,560,363.00 47,707,765.08 0.00  44,080,254.75 1.23%
         OSP - บมจ. โอสถสภา 891,400.00 30,776,588.77 0.00  23,622,100.00 0.66%
         TU - บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 1,416,400.00 25,298,443.04 0.00  25,495,200.00 0.71% 
      รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0) 6,720,063.00 199,824,011.31 0.00  184,480,529.75 5.16%
      หมวดการแพทย์ (G5)  

         BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 4,715,700.00 114,831,552.84 0.00  139,113,150.00 3.89%
         BH - บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 235,600.00 37,815,146.02 0.00  53,481,200.00 1.50%
      รวม หมวดการแพทย์ (G5) 4,951,300.00 152,646,698.86 0.00  192,594,350.00 5.39%
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กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน)

  
มูลค่าที่ตราไว้/ 
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบี้ย /  
เงินปันผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

      หมวดประกนัภัยและประกันชีวิต (I0)   

         BLA - บมจ. กรงุเทพประกนัชีวิต 507,400.00 20,010,979.76 0.00  16,617,350.00 0.46%
      รวม หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0) 507,400.00 20,010,979.76 0.00  16,617,350.00 0.46%
      หมวดบรรจภัุณฑ์ (K0)   

         SCGP - บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิง้ 1,273,600.00 65,555,862.23 0.00  66,227,200.00 1.85% 
      รวม หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0) 1,273,600.00 65,555,862.23 0.00  66,227,200.00 1.85%
      หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์(M0)   

         AWC - บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 9,498,200.00 46,217,294.16 0.00  57,939,020.00 1.62% 
         CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 1,332,100.00 79,897,261.00 0.00  91,581,875.00 2.56%
         LH - บมจ.แลนด์แอนด์เฮา้ส ์ 3,548,000.00 32,050,359.78 0.00  32,641,600.00 0.91%
      รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0) 14,378,300.00 158,164,914.94 0.00  182,162,495.00 5.10%
      หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)   

         AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย 4,238,300.00 279,384,728.19 0.00  313,634,200.00 8.78%
         BEM - บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 4,537,900.00 40,567,209.62 0.00  42,656,260.00 1.19% 
         BTS - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส ์ 3,909,700.00 37,903,974.99 0.00  32,450,510.00 0.91%
      รวม หมวดขนส่งและโลจิสตกิส์ (N5) 12,685,900.00 357,855,912.80 0.00  388,740,970.00 10.88%
   รวม หุ้นสามัญ 133,485,743.00 3,509,396,215.09 1,512,300.00  3,574,072,833.85 100.00%
รวม หุ้นและใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้น 133,485,743.00 3,509,396,215.09 1,512,300.00  3,574,072,833.85 100.00%
รวมเงินลงทุน 133,485,743.00 3,509,396,215.09 1,512,300.00  3,574,072,833.85 100.00%
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ  

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 
 

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ปิดที่ 1,608.76 จุด ปรับตัวลดลง 58.68 จุด หรือลดลง 3.52% เมื่อเทียบกับวันที่ 29 เมษายน 
2565 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนกันยายน 2565 ที่ระดับ 1,672.64 จุด และมีจุดตํ่าสุดของปีในเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ระดับ 
1,517.51 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 66,731.09 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 44,833.82 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 
37,151.40 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 7,251.08 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 431.44 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
การปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 37.72% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่ม
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ลดลง 38.70% สําหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มข้ึน 
4.51% กลุ่มพลังงานฯเพิ่มขึ้น 0.87% กลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้น 0.03% กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มลดลง 6.11% และกลุ่มพาณิชย์ลดลง 
7.70%          
  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 ได้แก่ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วในหลายประเทศ ทําให้มีการผ่อนคลายมาตรการ 
Lockdown กลับมาเปิดเมือง เปิดประเทศ ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และหนุนให้เศรษฐกิจท่ัวโลกทยอย
ฟ้ืนตัว ยกเว้นจีนท่ียังคงใช้นโยบาย Zero Covid และมาตรการ Lockdown ซ่ึงเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจจีน
และโลก 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ นโยบายการเงินที่เข้มงวดทั้ง การลดการอัดฉีดเม็ดเงิน และ 
การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสําคัญต่างๆท่ัวโลก รวมถึงปัญหาท่ีเกิดจากนโยบายท่ีเข้มงวดของจีน และ ปัญหาความรุนแรง
และความตึงเครียดระหวา่งประเทศ ฯลฯ นํามาซ่ึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 

3. ราคาพลังงานและราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอุปทานที่ขาดแคลนทั่วโลก และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนทําให้
เกิดความกังวลต่อการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ัวโลก 

 
คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2565 

1. เศรษฐกิจไทยยังทรงตัวได้ จากการบริโภคภาคเอกชนท่ียังขยายตัวหลังความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิดคลี่คลาย 
และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ
มาตรการหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ขณะที่ปัจจัยสงครามในยูเครน, มาตรการ Zero Covid และการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีน รวมถึงภาวะการเงินโลกท่ีตึงตัว จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไทยเร่งตัวสูง ลดทอนกําลังซ้ือครัวเรือน และเพ่ิมต้นทุนทางธุรกิจ 

2. เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณชะลอตัว เห็นได้จากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ถูกกดดันจากความกังวลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในหลายประเทศ ส่วนจีนคาด
ว่ายังคงใช้นโยบาย Zero Covid ต่อไป ขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อหนุนเศรษฐกิจให้
กลับมาปกติ 
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3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง และการปรับลดขนาดงบดุลจะเริ่มเร่งตวัข้ึน 
โดยต้องติดตามตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการส่งสัญญาณจากเฟด ซึ่งนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นนี้ส่งผลให้สภาพ
คล่องในตลาดการเงินลดลง และเป็นผลลบต่อภาวะการเก็งกําไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงท่ัวโลก 

4. สถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ความยืดเยื้อของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และความสัมพันธ์
ระหว่างจีน-สหรัฐ หลังการเยือนไต้หวันของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการ
ลงทุนในภูมิภาค 

5. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีแนวโน้มดีข้ึน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเข้าสู่ภาวะปกติหลังสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19  คลี่คลาย และรัฐบาลยกเลิกมาตรการควบคุมเกือบทั้งหมด โดยธุรกิจภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะเป็นธุรกิจท่ี
รายงานผลประกอบการฟ้ืนตัวมากท่ีสุด   
 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 มีการลงทุนในตรา
สารทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ลดลงจาก 99.46% เป็น 99.16% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการ
ลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 29.59%, กลุ่มธนาคาร 11.63%, กลุ่ม
พาณิชย์ 10.13%, กลุ่มเทคโนโลยีฯ 10.00% และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 9.76% 
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 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 
 

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th)" 

 
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 
รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที ่กองทุนใช้บริการบุคคลอื ่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจดัสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและ
โดยวิชาชีพเป็นเรื่องท่ีไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

3 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

21 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

22 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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