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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
 
 บริษัทขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง
วันท่ี 31 มกราคม 2566 มาเพื่อโปรดทราบ  
  
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บรษัิทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพ่ือบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
   
                                                             ขอแสดงความนับถือ 
                                                                             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

กองทุนรวม  

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2566) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KTHH 24 สิงหาคม 2563 9.8446 2.27% 5.26% -1.23% -8.12% N/A N/A N/A -0.64% 
Benchmark - - 1.15% 0.39% -0.01% -1.53% N/A N/A N/A 7.51%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 4.09% 7.23% 7.55% 9.65% N/A N/A N/A 8.52% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 5.79% 7.46% 7.94% 8.51% N/A N/A N/A 7.71% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE All World Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน, ร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อย
ละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทน
รวมจาก Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ในสก ุลเง ินดอลลาร ์สหร ัฐปร ับด ้วยอ ัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE EPRA/ NAREIT Developed Total Return Index (Net) 
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน และ ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา
ทองคํา LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

KTHH N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.69% 5.92% -14.01%
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.97% 17.34% -5.08% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.50% 7.25% 9.78% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.73% 5.89% 8.57% 

* ผลการดําเนินงานปี 2563 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE All World Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน, ร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตรา
สารหนี ้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value 
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Hedged USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน, ร้อยละ 5 ของอัตรา
ผลตอบแทนรวมของดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 5 ของอัตรา
ผลตอบแทนรวมจาก FTSE EPRA/ NAREIT Developed Total Return Index (Net) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือ
เทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน และ ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคํา LBMA Gold Price AM ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 

 
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 
(fund's direct expenses) 

 จํานวนเงิน 
หน่วย : พันบาท  

 ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  41.73   0.05  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  11.53   0.01  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  245.41   0.27  

ค่าสอบบัญช ี 32.73   0.04  

ค่าธรรมเนียมการทําประกันผู้ถือหน่วยลงทุน  446.74   0.49  

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน  103.38   0.11  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**  42.07   0.05  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***  923.59   1.02  
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 

กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุน 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
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 ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 
PTR = 27.35% 

 
 รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
 มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 
รายละเอียดการลงทุน KTHH มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   83,571,203.80 92.81 
 หน่วยลงทุน ตราสารทุน                           62,397,575.15       69.29 
 หน่วยลงทุน ตราสารหนี้                          16,485,405.09       18.31 
 หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์                        1,556,598.80        1.73 
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน                           1,259,450.00        1.40 
 หน่วยลงทุน ทรัพย์สินทางเลือก                             1,872,174.76        2.08 
 อื่นๆ   6,506,859.99   7.19 
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด                          6,045,042.05        6.71 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                              651,061.52        0.72 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                             -214,736.17       -0.24 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 90,052,571.20 100.00 
 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 

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 ยกกําลังสุข(ภาพ) 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 

ประเภท ผู้ออก มูลค่าตาม 
ราคาตลาด

หน่วยลงทุน ตราสารทุน บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย  41,081,520.66
หน่วยลงทุน ตราสารทุน บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย  21,316,054.49
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย  2,367,931.90
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย  14,117,473.19
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์  503,730.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย)  520,800.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์  438,108.80
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์  93,960.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย  507,370.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์  752,080.00
หน่วยลงทุน ทรัพย์สินทางเลือก บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย  1,872,174.76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P a g e  6 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 

KTHH กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
Krung Thai Happy Health

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

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

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

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

Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตท่ีทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “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 โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจํากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตาม
กําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

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

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกาํลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน  
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 

 (บาท) 
สินทรัพย์ 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน  88,532,631.54 บาท) 83,571,203.80
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6,016,982.64
ลูกหนี้ 
     จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 28,059.41 
     ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 651,061.52

รวมสินทรัพย์ 90,267,307.37

หนี้สิน 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 214,736.17

หนี้สินรวม 214,736.17

สินทรัพย์สุทธิ 90,052,571.20

สินทรัพย์สุทธิ : 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 91,473,457.32
กําไรสะสม         1,294,411.01 
บัญชีปรับสมดุลย์        (2,715,297.13)

สินทรัพย์สุทธิ  90,052,571.20

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด (หน่วย) 9,147,345.7258
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 9.8446
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กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 

 
(บาท) 

รายได้จากการลงทุน   

รายได้เงินปันผล  160,119.46
รายได้ดอกเบี้ย  8,883.88

รายได้ท้ังสิ้น  169,003.34

  

ค่าใช้จ่าย   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  41,733.99
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  11,534.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  245,411.56
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   

     ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  32,726.92
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  592,184.04

ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น  923,590.82

  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  (754,587.48)

  

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน   

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น - จากเงินลงทุน  

 
1,238,470.06 

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึน - จากเงินลงทุน (ระหว่างปี)  (1,756,967.57)

     รวมรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน        (518,497.51)
   

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  (1,273,084.99)
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กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

  
มูลค่าที่ตราไว้/
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย / 
เงินปนัผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและใบสําคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหน่วยลงทนุ   

   หน่วยลงทนุ   

      บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ (BARMCL)   

   BAREIT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ 87,000.00 87,000.00  0.00  93,960.00 0.11% 
      รวม บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ (BARMCL) 87,000.00 87,000.00  0.00  93,960.00 0.11%
      บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จํากัด (CPNRM)   

      CPNREIT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 322,074.00 534,411.45  0.00  503,730.00 0.60%
      รวม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด (CPNRM) 322,074.00 534,411.45  0.00  503,730.00 0.60%
      บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) (FPT)   

     FTREIT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 

413,862.40 512,200.07  0.00  520,800.00 0.62% 

      รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT) 413,862.40 512,200.07  0.00  520,800.00 0.62%
      บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)   

     KBSPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลครบุรี 44,900.00 495,570.00  0.00  507,370.00 0.61% 
     KT-ASHARES-A - กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 13,713,349.30 16,701,863.07  0.00  11,864,789.81 14.20%
     KT-CHINA-A - กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี ฟันด์ 2,870,825.63 4,200,627.56  0.00  2,839,792.00 3.40%
     KT-CSBOND-A - กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริต้ี ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 2,234,614.78 2,676,558.00  0.00  2,367,931.90 2.83%
     KTEF - กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี ฟันด์ 3,582,263.84 7,057,243.65  0.00  7,571,902.72 9.06%
     KT-ENERGY - กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 1,846,061.87 2,158,216.30  0.00  2,197,072.07 2.63% 
     KTFIX-1Y3Y - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี 3,709,786.45 4,357,941.45  0.00  4,381,851.36 5.24%
     KTFIXPLUS-A - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส-A 7,392,881.49 9,440,133.65  0.00  9,465,327.96 11.33%
     KT-GEQ-A - กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิต้ี พาสซีฟ ฟันด์ - A 16,094,273.28 15,267,699.48  0.00  14,696,002.82 17.59%
     KT-GOLD - กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ 1,485,605.38 1,980,000.00  0.00  1,872,174.76 2.24%
     KT-INDIA-A - กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์-A 1,886,874.48 3,350,000.00  0.00  3,223,592.97 3.86% 
     KT-MINING - กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ 4,378,226.14 3,431,401.69  0.00  3,239,361.96 3.88%
     KTMSEQ - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap 1,187,581.40 1,341,427.67  0.00  2,273,493.96 2.72%
     KT-SET50-A - กองทุนเปิดกรุงไทย SET50-A 4,014,083.03 3,831,216.83  0.00  4,600,460.28 5.50%
     KTSF - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 7,928,942.71 7,320,859.58  0.00  7,680,766.80 9.19%
     KTSTPLUS-A - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีระยะส้ัน พลัส 250,990.21 269,729.03  0.00  270,293.87 0.32% 
     KT-US-A - กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์-A 1,339,656.69 2,319,965.41  0.00  2,210,339.76 2.64%
      รวม บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) 73,960,916.68 86,200,453.37  0.00  81,262,525.00 97.24%
      บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)   

         DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 553,000.00 784,189.58  0.00  752,080.00 0.90%
      รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM) 553,000.00 784,189.58  0.00  752,080.00 0.90%
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กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

  
มูลค่าที่ตราไว้/ 
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย /  
เงินปนัผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

      WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)   

         WHART - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิว
เอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

343,273.35 414,377.07 0.00  438,108.80 0.52% 

      รวม WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM) 343,273.35 414,377.07 0.00  438,108.80 0.52%
   รวม หน่วยลงทนุ 75,680,126.43 88,532,631.54 0.00  83,571,203.80 100.00%
รวม ตราสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหนว่ย
ลงทุน 

75,680,126.43 88,532,631.54 0.00  83,571,203.80 100.00%

รวมเงินลงทนุ 75,680,126.43 88,532,631.54 0.00  83,571,203.80 100.00%
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
 
 1. Market and Economic Review 

ในปี 2565 ตลาดการเงินเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมาก ดัชนี MSCI ACWI ปรับตัวลดลงลดลงประมาณ 20% ในปี 
2565 ส่วน SET TRI มีผลตอบแทนดีกว่าดัชนีอื่น โดยผลตอบแทนเป็นบวกที่ 3.5% ขณะที่ Yield ของพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปิด
ที่ระดับ 3.75% เพิ่มขึ้น 224 bps ในช่วงตลอดทั้งปี โดยปัจจัยสําคัญที่กดดันตลาด ได้แก่ (1) การดําเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว
มากขึ้นของธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฉพาะเฟด (2) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ รวมถึง (3) นโยบายการ 
Lock down จากสถานการณ์ Covid-19 ในจีน และ (4) ปัญหา Supply Shortage ท่ีจะเป็นตัวเร่งให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงข้ึนไปอีก  

สําหรับในช่วงต้นปี 2566 ในเดือนแรก ตลาดได้รับปัจจัยบวกหลังจากจีนประเทศ พร้อมกับการที่ตลาดเริ่มคลายความกังวล
เกี่ยวกับความเสี่ยงของความเร็วในการขึ้นดอกเบี้ย หลังจากที่ระดับเงินเฟ้อปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว (Peak 
inflation) อย่างไรก็ตาม ในเดือนถัดๆ มา ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาด ทําให้นักลงทุน
กลับมากังวลว่าอาจเงินเฟ้ออาจไม่ได้ปรับตัวลงเร็วอย่างท่ีคาด เร่ิมมองว่า Fed อาจปรับข้ึนดอกเบี้ยมากขึ้นกว่าคาด เป็นปัจจัยกดดันท่ี
สําคัญ 
 

2. Fund Performance 
สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนตั้งแต่ ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 กองทุน

มีผลตอบแทนติดลบท่ีร้อยละ -1.23 ต่ํากว่าเกณฑ์อ้างอิงตามดัชนีชี้วัดท่ีมีผลตอบแทนอยู่ท่ีร้อยละ -0.01%  
ทั ้งนี ้ กองทุนสร้างผลตอบแทนที ่ตํ ่ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเป็นผลมาจากกลยุทธ์การลงทุนที ่มี Exposure ในตราสารทุน

ต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่เร็วกว่าที่หลายคนคาดไว้ก่อนหน้านี้ ประกอบกับส่วน
ต่างดอกเบี้ยระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ท่ีสูงทําให้ต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นสูงข้ึนมากด้วย  

สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 กองทุนฯ มีการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ร้อยละ 18.3 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนร้อยละ 69.3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอ้ยละ 3.1 กองทุนรวมทองคําร้อยละ 2.1 ของมูลค่าทรัพยส์ิน
สุทธิ และส่วนท่ีเหลือเป็นสัดส่วนของเงินสดเพ่ือสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของกองทุน 

 
3. Strategy and Outlook 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ประจําปี 2566 ผู้จัดการกองทุนประเมินว่า ตลาดการเงินยังเผชิญความผันผวนท่ีสูงเทียบกับใน

อดีต แต่เม่ือคํานึงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการขยายเมือง ทําให้เรายังคงมีมุมมองท่ีค่อนข้างเป็นบวก (Slightly 
Positive) ต่อสินทรัพย์เสี่ยงสําหรับการลงทุนระยะยาว ส่วนในระยะสั้น แนวโน้มที่ดีขึ้นจากการเปิดประเทศของจีน อาจทําให้ความ
เป็นไปได้มากขึ้นที่นักลงทุนเริ่มหันกลับสนใจสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ โดยทวีปเอเชีย อย่างไรก็ตาม ตลาดที่มีความผันผวนอยู่ใน
ระดับสูง จากความกังวลในเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และ ธนาคารกลางต่างๆ ทั้งโลก รวมถึงความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลาง
ต่างๆ จะคงดอกเบี้ยท่ีสูงไว้นานกว่าท่ีตลาดเคยคาดไว้ จึงทําให้อาจมีการขายสินทรัพย์เพ่ือถือเงินสดเป็นระยะๆ หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์
ยังมีความน่าสนใจและน่าจะช่วงป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ส่วนมุมมองตราสารหนี้นั้น ผู้จัดการกองทุน
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มุมมองที่เป็นบวกเล็กน้อย (Slightly Positive) จาก “ดอกเบี้ยรับ” ที่สูงขึ้นในปัจจุบัน แต่ตลาดตราสารหนี้ยังคงมีความผันผวนอยู่สูง 
จึงอาจจะ “ทยอยสะสม” ตราสารหนี้ท่ีมีคุณภาพดีหรือมีอายุท่ีค่อยๆ ยาวขึ้น 

ท้ังนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าความผันผวนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากปัจจัยความเสี่ยงของนํ้าหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง จะส่งผลให้
กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย โดยไม่ทําให้การควบคุมกรอบความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอท่ีดําเนินควบคู่กันไป ผิดไป
จากเดิมมากนัก ซึ่งกองทุนพิจารณาปรับเพิ่มนํ้าหนักในกองทุนตราสารทุนต่างประเทศที่เน้นการสร้าง Alpha ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ท่ี
มุ่งเน้นลงทุนอย่าง Diversified เพ่ือสร้างพอร์ตโฟลิโอท่ีสมดุลย์มากข้ึน 
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 

1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
  

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

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

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th)" 

 
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี

กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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KTHH กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
Krung Thai Happy Health

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ไดรั้บ  เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 ธนาคารโอซีบีซี จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 JP Morgan Chase BKK. Branch ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั 

(มหาชน) 
ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

19 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  

(มหาชน) 
ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
27 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
28 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 
ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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KTHH กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
Krung Thai Happy Health

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

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

40 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

41 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

42 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

48 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

49 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

51 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

52 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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KTHH กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 
Krung Thai Happy Health

;  


