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กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
(K Treasury Fund : K-TREASURY)

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ ไม่ก�าหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน 24 มีนาคม 2548
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ - 31 มกราคม

นโยบายการลงทุน
 กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลัง
ค�้าประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้อื่นใดที่มีความเสี่ยง
ต�่ากว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่กล่าวมา โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
 เงินลงทนุส่วนทีเ่หลอืจะลงทนุในเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิทีไ่ด้รบัการจดัอันดับความน่าเชือ่ถอืใน 
4 อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากส�านักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ก.ล.ต. ก�าหนด ซึ่งจะต้องไม่ท�าให้ความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี กองทุนจะด�ารงพอร์ตโฟลิโอ 
ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



การแก้ไขข้อผูกพันส�าหรับกองทุนที่มีรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงือ่นไข และวธิกีารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
 เปลี่ยนวิธีการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเร่ืองการเลิกกองทุนโดยแจ้งทางช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐาน
ว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)
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สรุปข้อมูลการเงินที่ส�าคัญ

     ปี 2565/2566 ปี 2564/2565
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
  สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 14,510,041,600.28 15,014,326,237.86
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 13.2199 13.1834
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ
 จากการด�าเนินงาน (บาท) 42,143,323.91 22,385,201.47
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)* 0.28 0.13
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)** 0.55 0.41

* ใช้ข้อมูลวันท�าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

** ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น

  ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ

ธนาคารไทยพาณิชย์ และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
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กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

รายงานและวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานของกองทนุเปิดเค ตราสารรฐัระยะสัน้
รอบระยะเวลา 1 กมุภาพนัธ์ 2565 – 31 มกราคม 2566

สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย
 ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 เศรษฐกจิไทยขยายตวัร้อยละ 2.2 ดข้ึีนจากร้อยละ 1.8 ไตรมาสก่อน 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง การท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศ
ฟ้ืนตวัภายหลงัการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโควดิตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ 
ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย อาทิ ช็อปดีมีคืน คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน 
เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ ที่ยังคงเปราะบาง เนื่องจากตลาดแรงงานยังคง 
ไม่ฟื้นตัว แต่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานและอาหาร ซึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อจากปลายเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ราคาพลังงานเร่งตัวขึ้นมาก บั่นทอน
ก�าลังซื้อของครัวเรือน โดยเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 2.4 ในไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 4.8 
ในไตรมาสแรก แต่เงินเฟ้อที่เร่งตัวนี้จากทางด้านอุปทานเป็นส�าคัญ ท�าให้ คณะกรรมการนโยบาย 
การเงนิยงัคงอตัราดอกเบีย้นโยบายทีร้่อยละ 0.5 เพือ่สนับสนนุการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิให้มีความมัน่คง
มากขึน้ ทางด้านต่างประเทศ การส่งออกและน�าเข้าขยายตวัชะลอตวัลง ผลจากความขดัแย้งระหว่าง
รัสเซียกับยูเครน ท�าให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เร่งตัวข้ึนและการค้าโลกชะลอตัว ด้านการท่องเที่ยว 
ไทยทยอยเปิดรบันกัท่องเทีย่วอีกครัง้ตัง้แต่ต้นเดอืนกุมภาพนัธ์ ท�าให้มจี�านวนนักท่องเทีย่วทยอยเพิม่ข้ึน 
จาก 1.3 แสนคนในเดือนมกราคม เป็น 2.1 แสนคนในเดือนมีนาคม แต่ยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อ 
เทียบกับช่วงก่อนโควิด ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงขาดดุลแต่ดีข้ึนเล็กน้อย ท�าให้เงินบาทปิดที่ 33.3 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ทรงตัวเมื่อเทียบกับปลายปีก่อน
 ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.5 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 
3 ผลจากการทยอยเปิดเมืองและเปิดประเทศมากขึ้น รวมทั้งความกังวลต่อโควิดที่ลดลง กิจกรรม 
ทางเศรษฐกจิในประเทศดขีึน้เป็นล�าดบั โดยภาคบรกิารและท่องเทีย่วทยอยฟ้ืนตวั และรายได้เกษตร 
ที่ดีข้ึนต่อเนื่องจากต้นปี ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง แต่ด้วยราคาน�้ามันที่อยู่
ในระดับสูงต่อเนื่องท�าให้ภาครัฐต้องทยอยปรับลดการอุดหนุนราคาน�้ามันดีเซล บวกกับผลของ 
การอุดหนุนค่าไฟในปีก่อน ส่งผลให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมาก จากร้อยละ 2.2 เมื่อปลายปีก่อนไปอยู่ที่ 
ร้อยละ 7.7 ในเดือนมิถุนายน ซ่ึงเงินเฟ้อของไทยท่ีเร่งตัวขึ้นนั้นสอดคล้องกับหลายประเทศ อาทิ 
สหรัฐฯ และยุโรป ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องเร่งปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายเพื่อดูแลเงินเฟ้อ
ที่เร่งขึ้นเกินเป้าหมายต่อเน่ือง น�าไปสู่ความผันผวนให้ตลาดการเงินโลก ส่วนทางด้านต่างประเทศ 
มูลค่าส่งออกของไทยยังคงขยายตัวเกือบร้อยละ 10 ชะลอลงจากร้อยละ 19 ในปีก่อน เนื่องจาก
เศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัวจากผลของสงครามในยูเครน รวมไปถึงมาตรการปิดเมืองเพื่อสกัดโควิด 
ของจีน เมื่อรวมกับผลของราคาน�้ามันในระดับสูง ประกอบกับมีการส่งกลับก�าไรและเงินปันผล 
ของธุรกิจต่างชาติ ท�าให้ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาสสองขาดดุลเพิ่มขึ้นจากในไตรมาสแรก ส่งผล
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ให้เงินบาททยอยอ่อนค่าลงมาปิดที่ 35.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายนอ่อนค่าลง 
ร้อยละ 6.0 จากไตรมาสก่อน อ่อนค่ามากลงรองจากค่าเงินเยนและเงินวอนเกาหลีใต้
  ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.5 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 2.5 
ในไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งจากฐานต�่า และการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศกลับมาสู่
ภาวะปกติมากขึ้น ท�าให้อุปสงค์ในประเทศเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อน รวมทั้งภาคบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่องตามจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เร่งตัวขึ้นจาก 1.3 แสนคนใน 
เดอืนมกราคม ไปได้สงูเกนิกว่า 1 ล้านคนตัง้แต่เดอืนกรกฎาคมเป็นผลจากการเปิดประเทศเตม็รูปแบบ 
ส่งผลดีกับอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องและการจ้างงาน ขณะที่อุปสงค์ต่างประเทศขยายตัวชะลอลง 
กลับสู่ภาวะปกติ สอดคล้องกับอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว รวมทั้งส่งออกไปจีนหดตัวมากข้ึน
เกอืบร้อยละ 20 จากการปิดเมอืงเพือ่สกัดการแพร่ระบาดของโควิด และภาคอสังหารมิทรพัย์ทีต่กต�า่ 
ส่วนในประเทศ เคร่ืองชี้ทางด้านการบริโภคเร่งตัวขึ้นจากการใช้จ่ายในกลุ่มด้านบริการและสินค้า
คงทน โดยได้แรงหนุนจากการจ้างงาน รายได้เกษตรที่ขยายตัวและปัญหาห่วงโซ่อุปทานคลี่คลายลง 
แม้ว่าค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นต่อเน่ืองจะกดดันการใช้จ่าย โดยเงินเฟ้อได้เร่งตัวขึ้นมาสูงสุดในรอบ 
14 ปีที่ร้อยละ 7.9 ในเดือนสิงหาคม เป็นผลจากราคาพลังงานและอาหารเพิ่มขึ้นตามตลาดโลกจาก
ผลของสงครามในยูเครน ก่อนจะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 6.4 ในเดือนกันยายน ท�าให้เงินเฟ้อ 9 
เดือนแรกเฉล่ียที่ร้อยละ 6.1 ซ่ึงเกินกรอบเป้าหมายของคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ร้อยละ 3 
ท�าให้ คณะกรรมการนโยบายการเงินมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 2 ครั้งในการประชุมเดือน
สิงหาคม และกันยายน รวมร้อยละ 0.5 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสสามธนาคารกลาง
สหรัฐฯ มีการเร่งปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งรวมร้อยละ 1.5 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.0-3.25 เพื่อ
สกัดเงินเฟ้อที่เกินเป้าหมาย ส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นมากถึงร้อยละ 7 จากสิ้นเดือน
มิถุนายน กดดันเงินบาทให้อ่อนค่าลงมาปิดที่ 37.7 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือน ก.ย ซึ่งเงิน
บาทอ่อนค่าลงร้อยละ 6.7 จากสิน้เดอืนมถินุายน ซึง่อ่อนค่าลงสอคคล้องภมูภิาคทีต่่างอ่อนค่าลงเช่น
กันอยู่ในช่วงร้อยละ 2.1-9.2 จากสิ้นเดือนมิถุนายน
  ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.4 ท�าให้ทั้งปี 2565 ขยายตัว 
เพียงร้อยละ 2.6 โดยสาเหตุท่ีเศรษฐกิจชะลอลงมากเป็นผลจากการบริโภคภาครัฐที่หดตัวถึง 
ร้อยละ 8.0 เน่ืองจากการลดลงของค่าใช้จ่ายส�าหรับกรณีโควิด ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ และกองทนุประกนัสงัคมทีม่ฐีานสงูในปีก่อนหน้า และการส่งออกสนิค้าทีห่ดตวัตามทศิทาง
เศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยว หรือส่งออกบริการยังขยายตัวดี ประกอบกับการน�าเข้าที่
หดตัวมากกว่า ท�าให้การส่งออกสินค้าและบริการสุทธิยังเป็นองค์ประกอบให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว 
ด้านปัจจัยที่สนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565ได้แก่ การอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง และการลงทุนภาครัฐที่ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากการเร่งตัว
ของการลงทุนรัฐวิสาหกิจ ด้านอัตราเงินเฟ้อลดลงตามราคาพลังงาน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
เพิ่มขึ้นจากราคาอาหารส�าเร็จรูปเป็นส�าคัญ ด้านตลาดแรงงานฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ส�าหรับ 
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ดลุบญัชเีดนิสะพดักลบัมาเกนิดลุตามการเกินดุลการค้า ขณะทีด่ลุบรกิาร รายได้ และเงนิโอนขาดดลุ
ลดลง เมื่อบวกกับที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอัตรา
ทีช่ะลอลง หลงัตวัเลขอตัราเงนิเฟ้อของสหรฐัฯ ลดลงและต�า่กว่าทีต่ลาดคาด ประกอบกบันกัลงทนุมี
มมุมองเชงิบวกต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยตามภาคการท่องเทีย่วทีจ่ะได้รบัผลดจีากแนวโน้มการ
ผ่อนคลายมาตรการโควิดของจีน ส่งผลให้ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นในไตรมาส 4
 ในช่วงเดือนมกราคม 2566 เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยการบริโภค 
ภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการของภาครัฐที่หนุนการใช้จ่ายในประเทศใน
ช่วงต้นปี ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงต่อเน่ือง จากราคาพลังงานและราคาอาหารสดท่ีลด
ลง และฐานที่สูงในปีก่อน แต่ยังขยายตัวเกินกว่าระดับร้อยละ 3 ซึ่งเป็นกรอบบนของกรอบเงินเฟ้อ 
เป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านมูลค่าการส่งออกหดตัวเม่ือเทียบกับปีก่อน ในทั้ง 3  
หมวดสินค้าหลักประกอบด้วยสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม 
สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงเมื่อเทียบรายปี สวนทางกับกิจกรรมในภาคบริการที่
ปรับเพิ่มขึ้นตามจ�านวนนักท่องเท่ียว แม้จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติโดยรวมจะชะลอลงเล็กน้อย
จากเดือนก่อนหน้าที่ 2.24 ล้านคนเป็น 2.14 ล้านคน หลังจ�านวนนักท่องเที่ยวอินเดียลดลงเนื่องจาก
มาตรการตรวจ RT-PCR ก่อนกลับจากประเทศไทยของอินเดียที่บังคับใช้ชั่วคราวในเดือนมกราคม
ถงึกลางเดอืนกมุภาพนัธ์ อย่างไรกด็ ีนกัท่องเทีย่วจนีเริม่กลบัมาเพิม่ขึน้ชดัเจนหลงัทางการจนียกเลกิ
การกักตัวส�าหรับผู้เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา โดยรวมส่งผลให้ดุลบัญชีเดิน
สะพัดพลิกกลับมาขาดดุลจากดุลการค้าเป็นหลัก แม้ดุลบริการปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ด้วยมุมมองที่ดีของ
นกัลงทนุต่อการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเท่ียวของไทย และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ จะ
ขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายในอตัราทีช่ะลอลง ท�าให้ค่าเงนิบาทเมือ่เทยีบกบัดอลลาร์ฯ โดยเฉลีย่แขง็ค่า
ขึ้นมาปิดที่ 32.85 บาทต่อดอลลาร์ฯ ณ สิ้นเดือนมกราคม

ตลาดเงิน
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ในการประชุม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ และวันที่ 30 มีนาคม 2565 
มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทย
ในปี 65 และ 66 จะขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้มาตรการคว�่าบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทยผ่านการปรับขึ้นของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ และอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง ทั้งนี้ 
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นไปตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยว 
โดยผลของการระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สายพันธุโ์อมคิรอนต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่มากเท่า
ระลอกก่อนหน้า และแม้มาตรการคว�่าบาตรรัสเซียส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น แต่จะไม่กระทบแนว
โน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโดยรวม ภายใต้กรอบการด�าเนนินโยบายการเงนิทีม่เีป้าหมายเพือ่รกัษา
เสถยีรภาพราคา ควบคูก่บัดแูลเศรษฐกจิให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืและเตม็ศกัยภาพ และรกัษาเสถยีรภาพ
ระบบการเงิน คณะกรรมการฯ ยังให้น�้าหนักกับการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการนโยบายการเงนิจะติดตามปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกจิและเงนิเฟ้อ 
ได้แก่ ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์โลก การส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่
อาจขยายวงกว้างและสร้างความไม่แน่นอนในระยะต่อไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่
เหมาะสมหากจ�าเป็น
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ในการประชุมวันที่ 8 มิถุนายน 2565 มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง 
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดย 3 เสียงเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ร้อยละ 0.25 ต่อปี ทัง้นี้คณะกรรมการฯ ประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยจะขยายตวัไดต่้อเนือ่งและมโีอกาส
ฟ้ืนตวัดกีว่าทีป่ระเมนิไว้ จากอปุสงค์ในประเทศและแรงส่งจากการกลบัมาของนกัท่องเทีย่วต่างชาติ
ที่เพิ่มขึ้น ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ประเมินไว้เดิม จาก
การปรบัขึน้ของราคาน�า้มนัและการส่งผ่านต้นทนุทีม่ากและนานกว่าคาด มองไปข้างหน้า การด�าเนนิ
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับปัจจุบันจะมีความจ�าเป็นลดลง อย่างไรก็ดี เพื่อให้มั่นใจว่า
เศรษฐกิจในระยะต่อไปจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องตามคาด กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะติดตามพัฒนาการของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและ
ความเสีย่งด้านเงินเฟ้ออย่างใกล้ชดิ ส่วนกรรมการ 3 ท่านเหน็ว่าแนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและ
ความเสีย่งด้านเงนิเฟ้อมคีวามชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายในการประชมุครัง้นี้
  คณะกรรมการนโยบายการเงิน ในการประชุมวันที่ 10 สิงหาคม 2565/ 28 กันยายน 
2565/ 30 พฤศจิกายน 2565 และ 25 มกราคม 2566 มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการ
ประชุมแต่ละครั้ง ในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี คิดเป็นการปรับขึ้นรวม ร้อยละ 1.00 ต่อปี จากร้อยละ 
0.50 เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยในการประชุมครั้งล่าสุด วันที่ 25 มกราคม 2566 คณะกรรมการฯ 
เห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภค
ภาคเอกชนจะได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน ขณะที่การส่งออกสินค้า 
ชะลอตัวในปีนี้ แต่จะกลับมาขยายตัวดีข้ึนในปี 2567 ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ปรับดีขึ้น 
ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มลดลง แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังทรงตัวในระดับสูง และมีความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ คณะกรรมการฯ เห็น
ว่าการทยอยปรับข้ึนอตัราดอกเบีย้นโยบายอย่างต่อเนือ่งเป็นแนวทางการด�าเนนินโยบายทีส่อดคล้อง
กับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

ตลาดตราสารหนี้
 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมเปลี่ยนแปลงในกรอบแคบ ๆ 
จากความกังวลเรื่องผลกระทบของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่อาจเป็นตัวแปรใหม่ต่อการ
ตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักต่างๆ โดยนักลงทุนยังมีความกังวลว่าธนาคารกลาง
สหรัฐฯ อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% เมื่อพิจารณาจากการพุ่งขึ้นของตัวเลขเงินเฟ้อ และ
การปรับลดขนาดงบดุลอาจเริ่มขึ้นหลังจากที่เริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว ในการประชุมครั้งถัดไป 
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เงินทุนต่างประเทศเข้าลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.12 จากสิ้น
เดือนก่อนที่ 33.431 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มาปิดที่ 32.723 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
 เดือนมีนาคม 2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ ในทิศทางเดียวกันกับ
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน รวมถึงการที่คณะ
กรรมการก�าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมวันที่ 16 
มีนาคม 2565 มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 0.25-0.50% และส่งสัญญาณ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 6 ครั้งๆ ละ 0.25% ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ในขณะที่ช่วงปลายเดือน อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ เกดิภาวะ inverted yield curve โดยอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
สหรฐัฯอาย ุ5 ปี อยูส่งูกว่าพนัธบตัรอาย ุ30 ปี เป็นการส่งสญัญาณว่าอาจเกดิภาวะเศรษฐกจิถดถอย
ในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่
ตลาดคาดการณ์ไว้
 เดือนเมษายน 2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพ่ิมข้ึนทุกช่วงอายุ ในทิศทางเดียวกับ
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ จากปรมิาณพันธบตัรระยะยาวของไทยทีป่ระกาศออกมามากกว่า
ที่ตลาดคาดอย่างมีนัยยะ และความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะส่งสัญญาณเพิ่มความเข้มงวด
ในนโยบายการเงินอย่างรวดเร็ว โดยปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.50 สู่ระดับ 0.75-1.00 
ในการประชุมเดือนพฤษภาคม เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่ดีดตัวขึ้นจากผลของราคาน�้ามัน
 เดือนพฤษภาคม 2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในกลุ่มอายุ 12 ปีและต�่ากว่า ปรับเพิ่มขึ้น
ตามแนวโน้มทิศทางนโยบายการเงินโลกและเงินเฟ้อ โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชลอลงกว่าเดือนก่อน
หน้า หลงัจากดชันรีาคาการใช้จ่ายเพือ่การบรโิภคส่วนบคุคลทัว่ไป ซึง่รวมหมวดอาหารและพลงังาน 
(ดัชนี PCE) สหรัฐฯ เดือนเมษายน เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงกว่าเดือนมีนาคม ท�าให้นักลงทุนเริ่มมี
มุมมองว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ อาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และก�าลังอยู่ในภาวะชลอตัวลง ท�าให้ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ สามารถชลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียเพ่ือไม่ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย และ 
ไม่จ�าเป็นต้องขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างรนุแรงเพือ่แก้ปัญหาเงนิเฟ้อ ขณะทีอั่ตราผลตอบแทนพนัธบตัรใน
กลุ่มอายุ 13-20 ปี ปรับลดลง หลังจากผลการท�าธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
พนัธบตัรรฐับาลก่อนครบก�าหนด ของส�านกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ (Bond Switching) ได้รบัความ
สนใจอย่างมากจากนักลงทุนกลุ่มสถาบันการเงินในประเทศ โดยเฉพาะพันธบัตรช่วงอายุ 10-20 ปี
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.50% สู่ระดับ 
0.75-1.00% ในการประชุมวันที่ 3-4 พฤษภาคม และส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.50% ใน
การประชุม 2 ครั้งข้างหน้า เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ รวมถึงประกาศแผนทยอยปรับลดขนาดงบดุล (QT) 
ซึ่งจะเริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือน มิถุนายน
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 เดือนมิถุนายน 2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มข้ึน ทั้งจากความกังวล
แนวโน้มการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน และ
รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมของประเทศไทยออกมาสูงถึง 7.1% ท�าให้นักลงทุนคาดว่า 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน จะต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพ่ือสกัดเงินเฟ้อ เช่นเดียวกับที่เกิดข้ึน
ในสหรัฐฯ ผลการประมูลในวันที่ 14 มิถุนายน 65 พันธบัตรไทยอายุ 3 เดือน มีอัตราผลตอบแทน 
ระหว่าง 0.50-0.74% เฉลี่ย 0.68681% และ 1 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง 1.10-1.289% เฉลี่ย 
1.22253% ปรับเพิ่มขึ้นมากเม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่มีการซื้อขายในวันก่อน
หน้า โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือน 0.44% และ 1 ปี ปิดที่ 0.60% (+0.13%) และ 
1.09% (+0.42%)
 เดอืนกรกฎาคม 2565 อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรปรบัตวัลดลงจากความกงัวลภาวะเศรษฐกจิ
ถดถอย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงเร่งตัว ท�าให้นักลงทุนกลับเข้าลงทุนในพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์
ปลอดภัยมากขึ้น แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการประชุมวันที่ 27 กรกฎาคม มีมติขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 2.25-2.50% ตามที่ตลาดคาดไว้ รวมถึงเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ 
0.75% เป็นครั้งที่สองติดต่อกัน ต่อเนื่องจากการประชุมในเดือนมิถุนายน ถือเป็นการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยสองคร้ังรวมกันในระดับท่ีมากท่ีสุดต้ังแต่ต้นปี 2533 แต่ส่งสัญญาณจะลดความเร็วในการ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตหลังจากการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
 เดือนสิงหาคม 2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 1 ปี และต�่ากว่าปรับเพิ่มขึ้น ตามอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 -9 ปี ปรับลดลงจากการที่อัตราผลตอบแทน
พนัธบัตร สะท้อนโอกาสการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายไทยในช่วง 1 ปีข้างหน้าไปทีร่ะดบัประมาณ 
2.00% แล้ว และการที่ตลาดคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราที่ช้ากว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ
 เดือนกันยายน 2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ ตามการปรับขึ้นของ
อตัราดอกเบีย้นโยบายทีป่รบัเพิม่ขึน้จากความกงัวลอตัราเงนิเฟ้อทีม่แีนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดย
คณะกรรมการนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) มมีตปิรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% สู่
ระดับ 3.00-3.25% และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
0.25% เป็น 1.00% และคาดว่าจะปรับเพิ่มอีก 0.25% ในการประชุมอีกครั้งที่เหลือในปีนี้ ส่งผลให้
ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นเฉลี่ย 0.125-0.50% 
เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง 3.9% จาก 36.497 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สิ้นเดือนก่อน มา
อยู่ที่ 37.915 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 30 กันยายน 2565
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กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

 เดือนตุลาคม 2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น สะท้อนการคาดการณ์ว่า
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% เป็น 1.25% ในการ
ประชุมวันที่ 30 พฤศจิกายน และปรับเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 2.00% ต่อปี ในอีก 1 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ 
ตลาดคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราที่ช้า
กว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่มีแนวโน้มจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 
1-2 พฤศจิกายน
 เดือนพฤศจิกายน 2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวน โดยอัตรา 
ผลตอบแทนพันธบัตร ระยะส้ันปรับตัวเพ่ิมข้ึน จากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) มมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ นโยบาย 0.25% จาก 1.00% เป็น 1.25% ประกอบ
กับรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ประจ�าไตรมาส 3 ปี 2565 ขยายตัว 4.5% สูงกว่า
ทีต่ลาดคาดการณ์ไว้ ขณะทีผ่ลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวปรับตวัลดลง จากผลประชมุธนาคารกลาง 
สหรัฐฯ ส่งสัญญาณการปรับข้ึนดอกเบี้ยในอัตราชะลอลงในการประชุมเดือนธันวาคมประกอบกับ
รายงานตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไป ของสหรัฐฯ ประจ�าเดือนตุลาคมปรับตัวขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า ซึ่งต�่ากว่าคาดการณ์ ส�าหรับผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 3.0% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้
 เดือนธันวาคม 2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลง ในทิศทางเดียวกับอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ จากการทีธ่นาคารกลางสหรฐัฯ ปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้ในอตัราที่
ชะลอลงในการประชมุเดอืนธนัวาคม รวมถงึมีแรงซือ้ตราสารหนีจ้ากนกัลงทุนทัง้ไทยและต่างประเทศ 
และความกังวลผลกระทบของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง อาจท�าให้เศรษฐกิจเข้าสู่
ภาวะถดถอยในปีหน้า ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางประเทศต่างๆ ชะลอการเร่งขึ้นดอกเบี้ย
 คณะกรรมการก�าหนดนโยบายการเงนิ (FOMC) ของธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) ในการประชมุ
วนัที ่13-14 ธนัวาคม 2565 มมีตเิอกฉนัท์ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ 0.50% สูร่ะดบั 4.25-4.50% 
ตามทีต่ลาดคาดการณ์ ซ่ึงเป็นระดบัสูงสดุในรอบ 15 ปี โดยเป็นการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เป็นครัง้ที ่7 
ในปีนี้ หลังจากที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% จ�านวน 1 ครั้ง 0.50% จ�านวน 2 ครั้ง และ 0.75% 
จ�านวน 4 ครั้ง ส่งผลให้ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 4.25% ในปีนี้ พร้อมทั้งส่งสัญญาณทยอย
ขึน้ดอกเบีย้อกีอย่างน้อย 0.75% เป็น 5.00-5.25 % ในปีหน้า จนเฟดมัน่ใจว่าสามารถควบคมุปัญหา
เงินเฟ้อให้ส�าเร็จ ก่อนที่จะทยอยปรับลดลงราว 1.00% ในปี 2567 และ ปี 2568 ทั้งนี้ ตลาดคาดว่า 
การเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟด จะส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้า
 เดือนมกราคม 2566 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นถึงกลางปรับเพิ่มข้ึน ตามการปรับ
เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เป็น 1.50% และส่งสัญญาณ
ทยอยปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายอย่างต่อเนือ่ง สอดคล้องกับแนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและ
เงินเฟ้อ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับลดลง ในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทน
พนัธบัตรรฐับาลสหรฐัฯ หลงัจากเงินเฟ้อสหรฐัฯ เริม่ชะลอลง ซึง่อาจบ่งช้ีได้ว่าเงินเฟ้อได้ผ่านจดุสงูสดุ
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ไปแล้ว และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยปีนี้ ในการประชุมวันที่ 
25-29 กันยายน ซึ่งเร็วกว่าที่คาดไว้
 ผลตอบแทนจากการลงทนุในพนัธบตัรรฐับาลเมือ่วดัจากดชันผีลตอบแทนพนัธบตัรสทุธ ิ(Gov-
ernment Bond Total Return Index) ลดลงร้อยละ 0.70 จากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน

การลงทุนของกองทุน
 เนื่องจากกองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน
ระยะสัน้ทีม่คีวามเสีย่งต�า่และมุง่หวงัผลตอบแทนทีก่องทนุจะได้รบัจากดอกเบีย้หรอืก�าไรส่วนเกนิทนุ
จากการลงทนุในพนัธบตัรรฐับาลหรอืทีร่ฐับาลค�า้ประกนั โดยกองทนุจะลงทนุส่วนใหญ่ในตัว๋เงนิคลงั 
พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีกระทรวงการคลังค�้าประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้อื่นใดที่มีความเสี่ยงต�่ากว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่กล่าวมา และ
ไม่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทน
อ้างอิงกับตัวแปร ทั้งนี้ กองทุนจะด�ารงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคาร 
แห่งประเทศไทย และพนัธบตัรรฐัวสิาหกจิทีม่กีระทรวงการคลงัค�า้ประกนั ร้อยละ 81 เงินฝากสถาบนั
การเงนิ หกัด้วยเจ้าหนีจ้ากการซือ้เงนิลงทนุและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ร้อยละ 19 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ 
ดูเรชั่น ของกองทุน 0.22 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารภาครัฐลดลงจากร้อยละ 84 เป็นร้อยละ 
81 และเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 19 ดูเรชั่นของกองทุนลดลงจาก 
0.24 เป็น 0.22 ปี

ผลการด�าเนินงานของกองทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 0.28% เม่ือเปรียบเทียบ
ผลการด�าเนินงานของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม
ที่ค�านวณจากผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหน้ีภาครัฐระยะสั้น (Total Return of ThaiBMA 
Short-term Government Bond Index) ซึ่งเท่ากับ 0.55% ส�าหรับระยะเวลาเดียวกัน กองทุนจะ
มีอัตราผลตอบแทนต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 0.27%

ผลการด�าเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะส้ัน
Fund Performance of K Treasury Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

(2015) (2022)(2021)(2020)(2019)(2018)(2013) (2014) (2016) (2017)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.240.130.521.230.890.971.021.471.762.05
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 0.580.380.841.701.331.451.381.531.832.35
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 0.030.020.070.060.040.040.050.070.070.08
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 0.080.040.090.080.090.070.060.070.080.10

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566/Performance as of 31 Jan 2023
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*24/03/2005

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 1.571.010.600.290.280.210.140.05
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 1.741.320.940.570.550.350.200.00
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 0.160.070.050.040.030.020.030.03
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 0.150.090.090.080.090.100.130.15

  ตัวชี้วัด
        ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีตราสารหน้ีภาครัฐระยะส้ัน
ก่อนวันท่ี 1 ม.ค. 2560 ใช้อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบัน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค. 2560

  Benchmark
   On 1 January 2017, Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index replaced the average weighted of 1-year fixed deposit rate 
of individual quoted by BBL, KBANK and SCB  as the fund's benchmark. Note that, prior to that date, the previous one had been used as its benchmark.
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 ไม่มี
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กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
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กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

  มูลค่าตาม % NAV

  ราคาตลาด 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  14,590,272,180.90 100.55
 พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  10,834,711,912.71 74.67
 ตั๋วเงินคลัง    891,813,763.35 6.15
 เงินฝาก     956,328,621.28 6.59
 เงินฝากประจ�า และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา 1,907,417,883.56 13.15

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (80,230,580.62) (0.55)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   14,510,041,600.28 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 1.99%
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รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  11,726,525,676.06 80.82
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  2,863,746,504.84 19.74
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ต�่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ  0.00 0.00
 ก�ากับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

    อนัดับ อนัดบั 
มลูค่า มลูค่าตาม

 ประเภท ผูอ้อก วันครบก�าหนด ความน่าเช่ือถือ ความน่าเชือ่ถอื 
หน้าต๋ัว ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/ค�า้ประกนั

1 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha)  5,001.17

2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha)  4,203,813.05

3 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย  N/A AAA(tha)  410,022.82

4 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  N/A AA+(tha)  951,709,784.24

5 เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 14 ก.พ. 2566 N/A AAA  201,147,616.44

6 เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 6 มิ.ย. 2566 N/A AAA  301,425,205.48

7 เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 16 ส.ค. 2566 N/A AAA  201,357,787.67

8 เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 17 ส.ค. 2566 N/A AAA  402,606,301.37

9 เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 26 ธ.ค. 2566 N/A AAA  200,310,191.78

10 เงินฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13 ม.ค. 2568 N/A AAA  600,570,780.82

11 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 2 ก.พ. 2566 N/A N/A 652,000,000.00 651,981,250.95

12 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 2 ก.พ. 2566 N/A N/A 355,000,000.00 354,989,836.59

13 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 9 ก.พ. 2566 N/A N/A 960,000,000.00 959,812,792.64

14 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 16 ก.พ. 2566 N/A N/A 1,571,000,000.00 1,570,496,580.55
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

    อนัดับ อนัดบั 
มลูค่า มลูค่าตาม

 ประเภท ผูอ้อก วันครบก�าหนด ความน่าเช่ือถือ ความน่าเชือ่ถอื 
หน้าต๋ัว ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/ค�า้ประกนั

15 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 23 ก.พ. 2566 N/A N/A 878,000,000.00 877,473,940.09

16 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 2 มี.ค. 2566 N/A N/A 110,000,000.00 109,901,301.07

17 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 2 มี.ค. 2566 N/A N/A 670,000,000.00 669,394,423.93

18 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 9 มี.ค. 2566 N/A N/A 912,000,000.00 911,240,763.38

19 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 16 มี.ค. 2566 N/A N/A 750,000,000.00 749,193,693.57

20 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 23 มี.ค. 2566 N/A N/A 865,000,000.00 864,104,695.21

21 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 30 มี.ค. 2566 N/A N/A 333,000,000.00 332,518,944.12

22 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 7 เม.ย. 2566 N/A N/A 21,000,000.00 20,948,518.30

23 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 17 เม.ย. 2566 N/A N/A 494,000,000.00 492,896,375.31

24 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 20 เม.ย. 2566 N/A N/A 884,000,000.00 882,265,441.97

25 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 27 เม.ย. 2566 N/A N/A 1,232,000,000.00 1,228,224,471.62

26 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 11 พ.ค. 2566 N/A N/A 80,000,000.00 79,695,279.32

27 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 15 มิ.ย. 2566 N/A N/A 80,000,000.00 79,573,604.09

28 ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง 1 ก.พ. 2566 N/A N/A 100,000,000.00 100,000,000.00

29 ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง 26 เม.ย. 2566 N/A N/A 100,000,000.00 99,720,973.29

30 ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง 24 พ.ค. 2566 N/A N/A 90,000,000.00 89,607,293.96

31 ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง 7 มิ.ย. 2566 N/A N/A 300,000,000.00 298,507,691.03

32 ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง 5 ก.ค. 2566 N/A N/A 17,000,000.00 16,893,795.88

33 ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง 19 ก.ค. 2566 N/A N/A 289,000,000.00 287,084,009.19

สดัส่วนเงนิลงทนุข้ันสูงต่อมูลค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุทีบ่รษิทัจดัการต้ังไว้ในแผนการลงทนุส�าหรับกลุม่ตราสาร 

ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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ค�าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวส�าหรับประเทศไทย

AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย 
ซึง่ก�าหนดโดยฟิทช์โดยอันดบัความน่าเชือ่ถอืนีจ้ะมอบให้กบัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก�าหนด
ให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค�้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น 
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู ้ออกตราสารหรือตราสารอื่น 
ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมี 
ผลกระทบต่อความสามารถในการช�าระหน้ีโดยตรงตามก�าหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี ้
มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็ ีมคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลก
ระทบต่อความสามารถในการช�าระหนีไ้ด้ตรงตามก�าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านีม้ากกว่า
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งช้ีพิเศษส�าหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ 
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือส�าหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง 
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์
ต่อท้ายดังกล่าวส�าหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต�่ากว่า “CCC(tha)” 
ส�าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว
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ค�าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะ
ยาวจ�านวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต�่าสุด 
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต�่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยและ 
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
 
AA - มีความเสี่ยงต�่ามาก บริษัทมีความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 
แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธรุกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอืน่ๆ มากกว่าอนัดบั
เครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
 
A - มคีวามเสีย่งในระดบัต�า่ บรษิทัมคีวามสามารถในการช�าระดอกเบีย้และคนืเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่
อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับ
เครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
 
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช�าระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ
สูงกว่า 
 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ�าแนก 
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข้องทีม่กีารท�าธุรกรรมกบักองทนุเปิดเค ตราสารรฐัระยะสัน้
ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัที ่31 มกราคม 2566

 1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com หรือที่ 
Website ของส�านักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่ก�าหนด

 ไม่มี

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน
 ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 ไม่มี
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและส�ารอง) ของกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

 ไม่มี

ข้อมลูการด�าเนนิการใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ 
 ไม่มี

ข้อมูลการช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนหลัก
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์

ผู้จัดการกองทุนส�ารอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
ธิดาศิริ ศรีสมิต
ชัยพร ดิเรกโภคา
ฐานันดร โชลิตกุล
เกศทิพย์ วรัญญูวัฒนา
ทรงพร สืบสายไทย
สารัช อรุณากูร
มนต์ชัย อนันตกูล
เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
พิชิต ธนภูวนนท์
ปณตพล ตัณฑวิเชียร
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ
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บลจ. กสิกรไทย จ�ากัด

ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับ 
ใบอนญุาตให้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทนุส�ารองเลีย้งชพีในเดอืนมถินุายน 2543 และได้รบัใบอนญุาตให้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมท้ัง 
ในด้านการให้บริการการวิจัย และการจัดการลงทุน โดยด�าเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ 
ข้อมลู ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจดัการลงทุนท่ีทันสมยั และยดึมัน่ในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั เพือ่
รักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

สถานที่ตั้งส�านักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จ�ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988

ทุนจดทะเบียน
 จ�านวน   135,771,370.00 บาท
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
 เรียกช�าระแล้ว   135,771,370.00  บาท

ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท
 1. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ
 2. นายอดิศร  เสริมชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
 3. นายสุรเดช  เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ
 4. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ กรรมการ
 5. นายประสพสุข  ด�ารงชิตานนท์ กรรมการ
 6. นางรัตนาพรรณ  ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ
 7. นางนิศานาถ  อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน  วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ
 3. นายเกษตร  ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ
 4. นางสาวยุพาวดี  ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ
 5. นายนาวิน  อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ
 6. นายชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้
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 7. นางสาวธิดาศิริ  ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน
 8. นายวิทวัส  อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ
 9. นางสาวเอื้อพันธ์  เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 10. นางหทัยพัชร์  ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 11. นางสาวชนาทิพย์  รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 12. นางอรอร  วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 13. นายยุทธนา  สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
       14. นายวจนะ  วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 15. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 16. นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 17. นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 18. นายชัยพร  ดิเรกโภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 19. นายปณตพล ตัณฑวิเชียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 20. นางสาวจรัสรักษ์   วัฒนสิงหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 21. นายฐานันดร  โชลิตกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 22. นางสาวภารดี  มุณีสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 23. นายกิตติคุณ  ธนรัตนพัฒนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 24. นางสาววรนันท์  กุศลพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566




