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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B
(K Guaranteed 5 Years B Fund : KGT5YB)

กองทุนมีการประกันเงินลงทุน โดยผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนจนครบอายุโครงการ
ประมาณ 5 ปี จึงจะได้รับช�าระเงินลงทุนคืนตามเงื่อนไขในการรับประกัน และตามความสามารถ
ในการช�าระหนี้ของผู้ประกัน โดยวันรับค�าสั่งขายคืนวันสุดท้าย คือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 และ

วันขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อครบอายุโครงการ คือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภทกองทุน • กองทุนรวมผสมแบบไม่ก�าหนดสัดส่วนการลงทุน
 • กองทุนรวมมีประกัน (Guaranteed Fund)
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ ประมาณ 5 ปี โดยไม่ต�่ากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 
 1 เดือน
วันที่จดทะเบียนกองทุน 20 กุมภาพันธ์ 2562
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ - 31 มกราคม

นโยบายการลงทุน
 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
และ/หรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุน
ในตราสารดงักล่าว ได้ตัง้แต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ ซึง่สดัส่วน
การลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
 ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้าง 
ผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุน 
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ 
(non - investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Secu-
rities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Notes)



 โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับด�าเนินการ 
งานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) และมีสิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามทีร่ะบุใน
โครงการจัดการกองทนุและสญัญาแต่งตัง้ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุซึง่ Amundi Asset 
Management เป็นบรษิทัจดัการกองทนุทีจ่ดัตัง้ในประเทศฝรัง่เศส และได้รบัใบอนญุาตเพือ่ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การก�ากับดูแลของ The Autorite des Marches Financiers (AMF) ซึ่ง
เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ 
ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุอาจน�าทรพัย์สนิบางส่วนหรอืทัง้หมดของกองทนุไปลงทนุใน
ทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนและหรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
 ในกรณีที่ผู ้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsourced fund manager) 
ไม่สามารถด�ารงคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก�าหนด หรอืในกรณทีีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าผูรั้บมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุนัน้ไม่เหมาะ
สมทีจ่ะได้รบัการมอบหมายหน้าทีด่งักล่าวอกีต่อไป บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธใินการเปลีย่นผูร้บัมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
 ทั้งนี้ Credit Agricole S.A. จะท�าหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุน (Guarantor) ของกองทุน ซึ่ง
เป็นธนาคารในประเทศฝรั่งเศส และเป็นบริษัทแม่ของ Amundi Asset Management

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



แก้ไขข้อผูกพันส�าหรับกองทุนที่มีรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 สน. 
29/2564 และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564
 เพิม่ข้อความทีบ่รษิทัจดัการอาจไม่ด�าเนนิการเลกิกองทนุในกรณทีีม่กีารขายคนืหรอืมแีนวโน้ม
ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หาก
บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าการเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ หรือ
ด�าเนนิการเลกิองทนุในกรณทีีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแล้วว่าจะมกีารขายคืนหน่วยลงทนุเกนิกว่า 2 ใน 
3 และการเลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม(มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 
2565)



1

สรุปข้อมูลการเงินที่ส�าคัญ

  ปี 2565/2566 ปี 2564/2565
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
   สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
     สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 911,001,683.35 1,185,146,836.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 9.9374 9.9447
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ
 จากการด�าเนินงาน (บาท) (1,839,741.42) (30,560,538.50)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) * (0.07) (1.92)
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** N/A N/A

* ใช้ข้อมูลที่เป็นวันท�าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  

** ตวัชีว้ดั ไม่ม ีเนือ่งจากกองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมมปีระกนั จงึเน้นจดัสรรเงนิลงทนุ และบริหารกองทนุภายใต้กรอบ

ความเสี่ยงที่จ�ากัด เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนคืนเมื่อครบอายุโครงการ 
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 

รายงานและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของ
กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 

รอบระยะเวลา 1 กมุภาพนัธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566

ภาวะตลาด
 ส�าหรบัการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกโดยรวมในปี 2565 ฟ้ืนตวัได้ดแีต่ไม่เท่ากนัในแต่ละภูมภิาค 
โดยในภูมิภาคหลักนั้นแม้จะยังขยายตัวได้แต่เป็นอัตราท่ีชะลอลง และอัตราการเติบโตเป็นแบบ
ปกติมากขึ้น (Growth Normalization) ในช่วงต้นปี 2565 สงครามระหว่างประเทศรัสเซียและ
ยูเครนได้เริ่มต้นขึ้น และซ�้าเติมปัญหาห่วงโซ่อุปทานให้หนักกว่าเดิม อีกทั้งมาตรการคว�่าบาตรของ 
ประเทศสหรัฐฯ อังกฤษ และสหภาพยุโรป ได้สร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ
ที่ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น และเป็นปัจจัยกดดันให้
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาด น�าไปสู่การปรับลดประมาณการณ์ GDP ทั่วโลก  
สถานการณ์ดังกล่าวท�าให้ธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกพิจารณาด�าเนินนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น 
โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ พิจารณาด�าเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 
2566 รวมถึงธนาคารกลางยุโรปที่เริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเช่นกันในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 
โดยนโยบายการเงินเข้มงวดดังกล่าวส่งผลให้สภาพคล่องในระบบลดลง เพิ่มความเส่ียงการเกิด
เศรษฐกจิถดถอยโดยเฉพาะอยางยิง่ในประเทศสหรฐัอเมริกาและภมูภิาคยุโรป เป็นปัจจยัหลกักดดนั
ตลาดการเงินทั่วโลก ในระยะถัดไปตลาดโลกจะยังมีความผันผวนจากทิศทางการด�าเนินนโยบาย 
การเงินตึงตัวเพื่อรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อดังกล่าวโดยเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปี 2565 ขยายตัวได ้
ร้อยละ 3.4 ชะลอลงเล็กน้อยจากปี 2564 ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 3.6 โดยเป็นเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้วขยายตัวได้ร้อยละ 2.7 ขณะท่ีเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขยายตัวได้
ร้อยละ 3.9 
 ทั้งนี้ IMF ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2566 จะขยายตัวร้อยละ 2.9 ชะลอตัวลงจากปี 2565 
โดยปัจจยักดดนัหลกัยงัคงเป็นผลของการด�าเนนินโยบายการเงนิเข้มงวด และผลกระทบจากสงคราม
ที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียและยูเครน นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวลดลงจาก 
ร้อยละ 8.8 ในปีนี้เป็นร้อยละ 6.6 ในปี 2566 
 ในด้านการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี MSCI All 
Country World Index ซึ่งเป็นตัวแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โลก ปรับตัวลดลงร้อยละ 
20.18 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
และ/หรือ เงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือการหาดอกผล 
โดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วน 
การลงทุนในตราสารดังกล่าว ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
 นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การป้องกันความเสีย่ง (Hedging) โดยในส่วนของอตัราแลกเปลีย่น กองทนุจะป้องกนัความเสีย่งด้าน
อตัราแลกเปลีย่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าเงนิลงทนุในต่างประเทศ และกองทนุอาจลงทนุใน
ตราสารหนีท้ีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต�า่กว่าทีส่ามารถลงทนุได้ (non – investment grade) ตราสาร
หนีท้ีไ่ม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) และหลกัทรพัย์ทีไ่ม่มกีารซือ้ขายใน
ตลาด (unlisted) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่
มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับด�าเนินการ
งานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) และมีสิทธิ หน้าที่ และ 
ความรบัผดิชอบ รวมถงึเงือ่นไขการเปลีย่นผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุเป็นไปตามทีร่ะบุ
ในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ซึ่ง Amundi 
Asset Management เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่จัดตั้งในประเทศฝรั่งเศส และได้รับใบอนุญาต 
เพื่อประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การก�ากับดูแลของ The Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission  
(IOSCO) ทัง้นี ้ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุอาจน�าทรพัย์สินบางส่วนหรอืทัง้หมดของกอง
ทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ท่ีบริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการ
ลงทุนและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
 ในกรณทีีผู่ร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsourced fund manager) ไม่สามารถ
ด�ารงคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก�าหนด หรือ
ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการเห็นว่า ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุนัน้ไม่เหมาะสมทีจ่ะได้รบัการ
มอบหมายหน้าที่ดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้าน
การจัดการลงทุน และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
 ทั้งนี้ Credit Agricole S.A. จะท�าหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุน (Guarantor) ของกองทุน ซึ่ง
เป็นธนาคารในประเทศฝรั่งเศส และเป็นบริษัทแม่ของ Amundi Asset Management
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 99.21 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด  เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565  ในขณะที่ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 
คดิเป็นอตัราส่วนประมาณร้อยละ 0.79 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ เปรยีบเทยีบกบัประมาณ
ร้อยละ 0 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยกองทุนมีการท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 
ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 เทียบกับสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 99.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ทั้งนี้กองทุนเป็นกองทุน 
ที่เพิ่งจัดตั้งในรอบบัญชีนี้

ผลการด�าเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการด�าเนินงานต้ังแต่จัดต้ังกองทุนจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 
อยู่ที่ -0.16% ทั้งนี้กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัดเนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน จึงเน้นจัดสรร
เงินลงทุนและบริหารกองทุนภายใต้กรอบความเสี่ยงที่จ�ากัด เพ่ือให้ผู ้ลงทุนได้รับเงินลงทุนคืน 
เมื่อครบอายุโครงการ 

ผลการด�าเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B
Fund Performance of K Guaranteed 5 Years B 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)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -0.93-2.23-2.974.93
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/AN/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 1.991.454.092.24
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation N/AN/AN/AN/A
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(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.)

*20/02/2019

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -0.16-2.15-0.070.660.840.77
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/AN/AN/A N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 2.642.762.011.901.851.86
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/AN/AN/AN/A N/A

  ตัวชี้วัด
   ไม่มี เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมมีประกัน จึงเน้นจัดสรรเงินลงทุนและบริหารกองทุนภายใต้กรอบความเส่ียงท่ีจำกัด
เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนคืนเม่ือครบอายุโครงการ

  Benchmark
   None. Since the fund is guaranteed fund, so the investment will be allocated and managed under  limited risk exposure in order 
to receive investment amounts back at maturity.

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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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 ไม่มี
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

  มูลค่าตาม % NAV

  ราคาตลาด 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  7,503,600.89 0.82
 เงินฝาก     7,503,600.89 0.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  912,781,048.59 100.20
 ประเทศญี่ปุ่น
  เงินฝาก    12,871.61 0.00
 ประเทศฝรั่งเศส
  เงินฝาก    17,452.44 0.00
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
  พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร  903,876,778.77 99.22
  เงินฝาก    8,873,945.77 0.97

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (8,337,106.45) (0.92)
 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน  (8,337,106.45) (0.92)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (945,859.68) (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   911,001,683.35 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 34.18%
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 

รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

     กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  903,876,778.77 99.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  16,407,870.71 1.80
 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) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ  0.00 0.00
 ตลาดทุนที่ ทน. 87/2558
 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

    อนัดบั อันดับ 
มูลค่า มูลค่าตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบก�าหนด ความน่าเชือ่ถอื ความน่าเชือ่ถือ 
หน้าต๋ัว ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผู้ออก/ค�า้ประกัน

1 เงินฝากธนาคาร ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้  N/A Aa3  16,405,600.26

  แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha)  2,270.45

3 พันธบัตร ประเทศสหรัฐอเมริกา 15 ก.พ. 2567 N/A Aaa 25,159,900.00 789,726,974.76

4 พันธบัตร ประเทศสหรัฐอเมริกา 31 ม.ค. 2567 N/A Aaa 3,600,000.00 114,149,804.01

สดัส่วนเงนิลงทนุข้ันสูงต่อมูลค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุทีบ่รษิทัจดัการต้ังไว้ในแผนการลงทนุส�าหรับกลุม่ตราสาร 

ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

   ความน่าเชื่อถือ  มูลค่าตาม  วันครบ ก�าไร/ขาดทุน
 ประเภทสัญญา คู่สัญญา 

ของผู้ออก
 วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด
 % NAV 

ก�าหนด
 (net gain/

        loss)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาฟอร์เวิร์ด BNP PARIBAS Aa3 ป้องกันความเสี่ยง 342,155.09 0.04% 28 ก.พ. 2566 342,155.09

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (3,061,076.77) -0.34% 16 พ.ย. 2566 (3,061,076.77)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง 4,447,011.09 0.49% 16 พ.ย. 2566 4,447,011.09

สัญญาฟอร์เวิร์ด BNP PARIBAS Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (4,863,216.22) -0.53% 16 ก.พ. 2567 (4,863,216.22)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BNP PARIBAS A1 ป้องกันความเสี่ยง 7,252,731.65 0.80% 16 ก.พ. 2567 7,252,731.65

สัญญาฟอร์เวิร์ด BNP PARIBAS A1 ป้องกันความเสี่ยง 6,247,770.57 0.69% 16 ก.พ. 2567 6,247,770.57

สัญญาฟอร์เวิร์ด BNP PARIBAS A1 ป้องกันความเสี่ยง (1,611,217.17) -0.18% 16 ก.พ. 2567 (1,611,217.17)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BNP PARIBAS A1 ป้องกันความเสี่ยง (1,034,645.41) -0.11% 16 ก.พ. 2567 (1,034,645.41)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank A1 ป้องกันความเสี่ยง 7,409,804.59 0.81% 16 ก.พ. 2567 7,409,804.59

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง 7,779,715.87 0.85% 16 ก.พ. 2567 7,779,715.87

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง 9,235,706.06 1.01% 16 ก.พ. 2567 9,235,706.06

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (19,052,525.44) -2.09% 16 ก.พ. 2567 (19,052,525.44)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง 2,955,811.81 0.32% 16 ก.พ. 2567 2,955,811.81

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (5,394,657.62) -0.59% 16 ก.พ. 2567 (5,394,657.62)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (11,252,683.54) -1.24% 16 ก.พ. 2567 (11,252,683.54)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (521,702.43) -0.06% 16 ก.พ. 2567 (521,702.43)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (2,305,039.03) -0.25% 16 ก.พ. 2567 (2,305,039.03)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (2,324,752.27) -0.26% 16 ก.พ. 2567 (2,324,752.27)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (2,586,297.28) -0.28% 16 ก.พ. 2567 (2,586,297.28)
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 

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’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนใน
ประเทศไทย โดยระดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารทางการเงนิข้ันนีต่้างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสาร
หนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผู ้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ด ีการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิอาจมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช�าระหนีโ้ดยตรงตามก�าหนดของตราสารทางการเงนิเหล่านีม้ากกว่าตราสารอืน่ที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถงึระดบัความน่าเชือ่ถอืข้ันปานกลางเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการช�าระหน้ีได้ตรงตามก�าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษส�าหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อ
แยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือส�าหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะ
ย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวส�าหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต�่ากว่า “CCC(tha)” 
ส�าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว
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ค�าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s 
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการช�าระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตราสารทีไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื Aa แตกต่างจากตราสารทีไ่ด้รบัการจดัอันดบัความน่าเชือ่ถอืสงูสดุ
เพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการช�าระหนี้สูงมาก

A
ตราสารหนีท้ีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื A อาจได้รบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธรุกจิ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือสงูกว่า อย่างไร
ก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการช�าระหนี้สูง

Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี 
การเปลีย่นแปลงทางธรุกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท�าให้ความสามารถใน
การช�าระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ 
การช�าระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต�่ากว่า อย่างไรก็ดี 
บริษัทผู ้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการด�าเนินธุรกิจ การเงิน และ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถช�าระหนี้ได้

B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู ้ถือตราสารจะไม่ได้รับ 
การช�าระหนีม้ากกว่าตราสารทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอื Ba แต่บรษิทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี
ความสามารถในการช�าระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
ในทางลบ มแีนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการช�าระหนี ้หรอืความตัง้ใจในการช�าระหนีข้องลกูหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจ�าแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข้องทีม่กีารท�าธุรกรรมกบักองทุนเปิดเค การนัตี 5 ปี B 
ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่  1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566

 ไม่มีการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

 ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด

 ไม่มี

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่ก�าหนด

 ไม่มี

ข้อมูลการช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่มี
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและส�ารอง) ของกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 

ผู้จัดการกองทุนหลัก
พีรกานต์ ศรีสุข

ผู้จัดการกองทุนส�ารอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
ธิดาศิริ ศรีสมิต
ชัยพร ดิเรกโภคา
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์
ฐานันดร โชลิตกุล
สารัช อรุณากูร
พิชิต ธนภูวนนท์
วีรยา จุลมนต์
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์

ข้อมลูการด�าเนนิการใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ 
 ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

 ไม่มี
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 

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
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