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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค เอสเอฟ พลัส
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

กอ
งท

ุนเ
ปด

เค
 เอ

สเ
อฟ

 พ
ลัส

 (
K

-S
FP

LU
S)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2565



กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 มีน�คม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงห�คม 2565

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	 เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	 เอสเอฟ	พลัส						
(K	SF	Plus	Fund	:	K-SFPLUS)”	เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	ย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	
ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	1	มีน�คม	2565	ถึงวันท่ี	31	สิงห�คม	2565
 	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	ทุกท่�น	จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer	Risk	Profiffiile)	ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
	 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม	Customer	Risk	Profiffiile	ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข�	ทั้งนี้	ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว	ธน�ค�รจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส 
(K SF Plus Fund : K-SFPLUS) 

 
ประเภทกองทนุ • กองทุนรวมตราสารหนี้ 
 • กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ 
 อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 31 มีนาคม 2559 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 มีนาคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ ์
 
นโยบายการลงทนุ  

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ตรา
สารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  

ทั้งนี้ กองทุนจะด ารงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุนไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ อย่างไรก็
ตาม พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจเกิน 1 ปี ได้ในบางกรณี เช่น ในช่วง
ระยะรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันท าการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ประมาณ 15 วันท าการก่อนเลิกโครงการหรือ ช่วงที่มีการสั่งซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็นต้น 
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีน�คม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงห�คม 2565

	 กองทุนเปิดเค	 เอสเอฟ	 พลัส	 (K-SFPLUS)	 มีนโยบ�ยก�รลงทุนในตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐ	
ตร�ส�รหนี้ที่ออกโดยธน�ค�รท่ีมีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดต้ังขึ้น	 ตร�ส�รหนี้ภ�คสถ�บันก�รเงิน	
ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน	 และหรือเงินฝ�ก	 ท้ังในและต่�งประเทศ	 โดยกองทุนจะลงทุนใน								
ต่�งประเทศไม่เกินร้อยละ	79	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	และจะป้องกันคว�มเสี่ยง
ด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนทั้งจำ�นวน	นอกจ�กน้ี	กองทุนอ�จลงทุนในตร�ส�รที่มีสัญญ�ซื้อข�ยล่วง
หน้�แฝง	 และ/หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดคว�มเสี่ยง	 (Non-		
Hedging)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พบริห�รก�รลงทุน	(Efficient Portfolio Management)	ธุรกรรม
ก�รให้ยืมหลักทรัพย์	(Securities	Lending)	หรือธุรกรรมก�รซื้อโดยมีสัญญ�ข�ยคืน	(Reverse	
Repo)	 ได้	ทั้งนี้	 กองทุนจะดำ�รงพอร์ตโฟลิโอ	ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุนไว้ไม่เกิน	1	ปี	 โดย
ประม�ณ		 	
	 ณ	วันที่	 31	สิงห�คม	2565	 สัดส่วนก�รลงทุนของกองทุนในตร�ส�รประเภทต่�งๆ	 เป็น
ดังนี้	ตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐ	 ได้แก่	พันธบัตรรัฐบ�ล	พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทยและตั๋วเงิน
คลัง	ร้อยละ	21	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	หุ้นกู้ภ�คเอกชน	ร้อยละ	56	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	
เงินฝ�ก	 บัตรเงินฝ�ก	 ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	 ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง	 รับอ�วัล	 โดยสถ�บัน					
ก�รเงิน	สุทธิจ�กสินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	ร้อยละ	23	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	โดยมี	Portfolio	
Duration	ของกองทุนอยู่ที่	0.69	ปี

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 ในรอบบัญชีที่ผ่�นม�	 สัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐปรับลดลงเมื่อเทียบกับสิ้น
รอบระยะเวล�บัญชีก่อนจ�กร้อยละ	28	 เป็นร้อยละ	21	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	สัดส่วนก�ร
ลงทุนในตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชนปรับเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ	45	เป็นร้อยละ	56	ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิ	และสัดส่วนก�รลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�รหนี้ของสถ�บันก�รเงินปรับลดลงจ�กร้อยละ	
27	เป็นร้อยละ	23	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	
	 ในภ�พรวมคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นจ�กคว�มผันผวนของร�ค�หลักทรัพย์ลดลงเนื่องจ�ก	
Portfolio	 Duration	 ของกองทุนลดลงจ�ก	 0.77	 ปี	ณ	 สิ้นรอบระยะเวล�บัญชีก่อนม�อยู่ที่	
0.69	ปี	 ในขณะที่คว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นจ�กคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของผู้ออกตร�ส�ร
อยู่ในระดับตำ่�	เนื่องจ�กกองทุนมีก�รกระจ�ยก�รลงทุนไปในหล�ยกลุ่มอุตส�หกรรม	และมีก�ร
ประเมินเครดิตของผู้ออกตร�ส�รอย่�งสมำ่�เสมอ

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
Fund Performance of K SF Plus Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.391.222.041.111.811.02
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 0.580.921.911.531.581.14
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 0.110.250.180.150.290.13
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 0.040.070.090.070.070.08
*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 สิงหาคม 2565/Performance as of 31 Aug 2022

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.)

*31/03/2016

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 1.201.080.790.190.090.200.15
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 0.810.59-0.13-2.24-2.44-2.11-2.43
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 0.210.200.210.220.280.280.25
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 0.400.450.580.991.371.771.20

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
Fund Performance of K SF Plus Fund

  ตัวชี้วัด
        ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรท่ีมีอายุคงท่ี (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%)
ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลา
ท่ีคำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวม
ของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมีอายุคงท่ี มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%)
     ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน
 เน่ืองจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
     ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรท่ีมีอายุคงท่ี (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี  (35%) 
ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วง

  Benchmark
     Benchmark is  the composite index of 35% Total Return of 6-month Government Zero Rate Return Index/ 35% the average of
1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB/ 5% Total Return of 1-year
Corporate Zero Rate Return Index (BBB) / 25% US Generic Government 6-month Yield added average credit spread of 6-month Investment
Grade (BBB), adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.#Some of fixed income instruments
in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was  the composite index of 35% Total Return of 6-month Government Zero Rate Return 
Index/ 35% the average of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB/ 5% Total  Return of  1-year Corporate 
Zero Rate Return Index (BBB)/ 25% US Generic Government 6-month Yield added average credit spread of  6-month Investment Grade (BBB), 
adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date. The previous and current benchmark are 
geometrically linked together.

ระยะเวลาท่ีคำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน  (25%)
และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมีอายุคงท่ี มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบัน
ต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

 
 
 

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
Fund Performance of K SF Plus Fund

  ตัวชี้วัด
        ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรท่ีมีอายุคงท่ี (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%)
ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลา
ท่ีคำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวม
ของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมีอายุคงท่ี มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%)
     ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน
 เน่ืองจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
     ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรท่ีมีอายุคงท่ี (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี  (35%) 
ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วง

  Benchmark
     Benchmark is  the composite index of 35% Total Return of 6-month Government Zero Rate Return Index/ 35% the average of
1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB/ 5% Total Return of 1-year
Corporate Zero Rate Return Index (BBB) / 25% US Generic Government 6-month Yield added average credit spread of 6-month Investment
Grade (BBB), adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.#Some of fixed income instruments
in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was  the composite index of 35% Total Return of 6-month Government Zero Rate Return 
Index/ 35% the average of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB/ 5% Total  Return of  1-year Corporate 
Zero Rate Return Index (BBB)/ 25% US Generic Government 6-month Yield added average credit spread of  6-month Investment Grade (BBB), 
adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date. The previous and current benchmark are 
geometrically linked together.

ระยะเวลาท่ีคำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน  (25%)
และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมีอายุคงท่ี มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบัน
ต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

 
 
 

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 เอสเอฟ พลัส
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่31 สิงห�คม 2565

*	ตัวชี้วัด

	 ดัชนีชี้วัดของกองทุน	(Benchmark)	คือ	ค่�เฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอ�ยุคงที่	(ZRR)	อ�ยุประม�ณ	6	เดือน	

(35%)	อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กพ�ณิชย์ขน�ดใหญ่	ประจำ�	1	ปี	วงเงินน้อยกว่�	5	ล้�นบ�ท	เฉลี่ยของ	3	ธน�ค�รพ�ณิชย์ขน�ดใหญ่	ได้แก่	

ธน�ค�รกรุงเทพ	ธน�ค�รกสิกรไทย	และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	หลังหักภ�ษี	(35%)	ดัชนี	US	Generic	Government	6	Month	Yield	

บวกด้วยค่�เฉลี่ยของ	Credit	Spread	ของตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระดับ	BBB	อ�ยุ	6	เดือน	ในช่วงระยะเวล�ที่คำ�นวณผล

ตอบแทน	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน	 เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	 (25%)	

และผลตอบแทนรวมของดัชนีตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชนที่มีอ�ยุคงที่	มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในระดับ	BBB	อ�ยุ	1	ปี	(5%)

	 #	ทั้งนี้	 ก�รเปลี่ยนเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่ใช้วัดผลก�รดำ�เนินง�นในช่วงแรกอ�จทำ�ให้ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบ

เทียบตัวชี้วัดม�ตรฐ�น	 เนื่องจ�กตร�ส�รหนี้ที่กองทุนลงทุนบ�งส่วนไม่มีภ�ระภ�ษี	ขณะที่ตัวชี้วัดม�ตรฐ�นใหม่คำ�นวณจ�กสมมติฐ�น

ตร�ส�รหนี้ทั้งหมดเสียภ�ษี

	 #*	ก่อนวันที่	31	ตุล�คม	2562	ใช้ค่�เฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอ�ยุคงที่	(ZRR)	อ�ยุประม�ณ	6	เดือน	(35%)	

และอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�เฉลี่ยของธน�ค�รกรุงเทพ	ธน�ค�รกสิกรไทย	และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	สำ�หรับบุคคลธรรมด�วงเงิน				

1	ล้�นบ�ท	ของระยะเวล�ก�รฝ�ก	1	ปี	(35%)	ดัชนี	US	Generic	Government	6	Month	Yield	บวกด้วยค่�เฉลี่ยของ	Credit	Spread	

ของตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระดับ	BBB	อ�ยุ	6	เดือน	ในช่วง	ระยะเวล�ที่คำ�นวณผลตอบแทน	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกัน

คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน	เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	(25%)	และผลตอบแทนรวมของดัชนีตร�ส�ร

หนี้ภ�คเอกชนที่มีอ�ยุคงที่	มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในระดับ	BBB	อ�ยุ	1	ปี	 (5%)	และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่						

31	ตุล�คม	2562

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	เอสเอฟ	พลัส

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 สิงห�คม 2565
  บ�ท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 74,502,633,197.34	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 1,152,971,954.05	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 104,762,113.61	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 724,062,807.59	
ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชี	 655,551.93	
รวมสินทรัพย	์ 76,485,085,624.52	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 245,628,728.06	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 31,517,535.02	
หนี้สินอื่น	 	 15,267,693.17	
รวมหนี้สิน		 292,413,956.25	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 76,192,671,668.27	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 70,551,900,740.97	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 1,111,726,359.23	
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 4,529,044,568.07	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 76,192,671,668.27	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 10.7995	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 	7,055,190,074.0965		
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เงินฝ�กประจำ�

 เงินฝ�กประจำ� /เงินฝ�กออมทรัพย์แบบมีระยะเวล� / บัตรเงินฝ�ก 

	 	 Abu	Dhabi	Commercial	Bank	 -0.0200%	 10/11/2565	 50,000.00	 50,000.00(EUR)	 50,000.00(EUR)	 	1,820,904.46		 	2.44	

	 	 Abu	Dhabi	Commercial	Bank	 -0.0200%	 17/11/2565	 50,000.00	 50,000.00(EUR)	 50,000.00(EUR)	 	1,820,904.46		 	2.44	

	 	 DOHA	BANK	QSC	 0.1500%	 22/11/2565	3,783,600.00	 3,783,600.00(JPY)	3,783,600.00(JPY)	 	996,072.22		 	1.34	

	 	 Qatar	National	Bank	 -0.1000%	 09/03/2566	 30,000.00	 30,000.00(EUR)	 30,000.00(EUR)	 	1,092,542.68		 	1.47	

	 	 Qatar	National	Bank	 0.0300%	 16/11/2565	 13,500.00	 13,500.00(EUR)	 13,500.00(EUR)	 	491,644.20		 	0.66	

	 	 Qatar	National	Bank	 0.0700%	 12/01/2566	 23,710.00	 23,710.00(EUR)	 23,710.00(EUR)	 	863,472.90		 	1.16	

	 	 Qatar	National	Bank	 0.1200%	 15/09/2565	 51,400.00	 51,400.00(EUR)	 51,400.00(EUR)	 	1,871,889.79		 	2.51	

	 	 Qatar	National	Bank	 0.1200%	 22/09/2565	 38,200.00	 38,200.00(EUR)	 38,200.00(EUR)	 	1,391,171.01		 	1.87	

  Saudi	Arabia	Sovereign	&	Saudi	National	Bank	 0.0200%	 16/03/2566	 13,600.00	 13,600.00(EUR)	 13,600.00(EUR)	 	495,286.01		 	0.66	

	 	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 0.7000%	 30/09/2565	 560,000.00	 	 	 560,000.00		 	0.75	

	 	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 0.7000%	 13/01/2566	1,490,000.00	 	 	 1,490,000.00		 	2.00	

	 	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 0.7000%	 17/01/2566	1,490,000.00	 	 	 	1,490,000.00		 	2.00	

	 	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 1.5000%	 16/08/2566	 762,000.00	 	 	 	762,000.00		 	1.02	

	 	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 1.5000%	 17/08/2566	 700,000.00	 	 	 	700,000.00		 	0.94	

 รวมเงินฝ�กประจำ� /เงินฝ�กออมทรัพย์แบบมีระยะเวล� / บัตรเงินฝ�ก	 	 	 	 	 15,845,887.73		 	21.26	

รวมเงินฝ�กประจำ�	 	 	 	 	 	 15,845,887.73		 	21.26	

ตั๋วแลกเงิน        

	 	 บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 1.4300%	 02/03/2566	 530,000.00	 	 	 526,243.75		 	0.71	

	 	 บมจ.เบท�โกร	 1.2600%	 23/12/2565	 700,000.00	 	 	 697,317.58		 	0.94	

	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 	 29/06/2566	1,500,000.00	 	 	 	1,479,599.84		 	1.99	

	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 1.0551%	 29/06/2566	1,500,000.00	 	 	 	1,479,599.84		 	1.99	

	 	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 1.4800%	 28/04/2566	 350,000.00	 	 	 346,630.55		 	0.47	

	 	 บมจ.ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิเวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	 2.5241%	 12/01/2566	1,700,000.00	 	 	 1,683,968.47		 	2.26	

	 	 บมจ.ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิเวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	 2.6763%	 20/10/2565	2,950,000.00	 	 	 2,940,849.09		 	3.95	

	 	 บมจ.สวนอุตส�หกรรมโรจนะ	 1.8000%	 09/02/2566	 460,000.00	 	 	 	455,991.20		 	0.61	

รวมตั๋วแลกเงิน	 	 	 	 	 	 	9,610,200.32		 	12.92	

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงห�คม 2565  

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  
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ตั๋วเงินคลัง        

	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 04/01/2566	 550.00	 	 	 548,598.76		 	0.74	

	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 18/01/2566	 600.00	 	 	 598,211.67		 	0.80	

	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 01/02/2566	 450.00	 	 	 448,456.55		 	0.60	

รวมตั๋วเงินคลัง	 	 	 	 	 	 1,595,266.98		 	2.14	

พันธบัตร        

 พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย        

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 0.6500%	 28/09/2566	 200.00	 	 	 198,703.22		 	0.27	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 01/09/2565	 615.00	 	 	 615,000.00		 	0.83	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 01/09/2565	 1,713.00	 	 	 1,713,000.00		 	2.30	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 08/09/2565	 990.00	 	 	 	989,946.46		 	1.33	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 15/09/2565	 800.00	 	 	 799,794.46		 	1.07	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 08/12/2565	 900.00	 	 	 898,375.97		 	1.21	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 03/11/2565	 800.00	 	 	 799,116.66		 	1.07	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 06/10/2565	 500.00	 	 	 499,822.67		 	0.67	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 05/01/2566	 1,000.00	 	 	 	997,177.31		 	1.34	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 06/07/2566	 560.00	 	 	 555,104.78		 	0.75	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 0.7928%	 06/12/2565	 795.00	 	 	 795,058.64		 	1.07	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 0.7979%	 14/11/2565	 1,000.00	 	 	 1,000,060.77		 	1.34	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 0.7950%	 17/10/2565	 1,000.00	 	 	 1,000,012.13		 	1.34	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 0.7957%	 23/01/2566	 1,000.00	 	 	 	1,000,118.30		 	1.34	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 0.7946%	 13/02/2566	 1,000.00	 	 	 1,000,135.57		 	1.34	

	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 0.7946%	 24/07/2566	 1,376.00	 	 	 1,376,460.40		 	1.85	

 รวมพันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย	 	 	 	 	 	 	14,237,887.34		 	19.12	

พันธบัตรรัฐบ�ล        

	 กระทรวงก�รคลัง	 0.7500%	 17/09/2567	 200.00	 	 	 196,906.03		 	0.26	

รวมพันธบัตร	 	 	 	 	 	 14,434,793.37		 	19.38	

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงห�คม 2565  

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  
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กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงห�คม 2565  

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หุ้นกู้         

 หุ้นกู้จดทะเบียนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย        

  บริก�รท�งก�รเงิน        

	 	 	 บมจ.บัตรกรุงไทย	 	 19/01/2567	 540.00	 	 	 	526,757.56		 	0.71	

  ธน�ค�ร        

	 	 	 บมจ.ธน�ค�รเกียรติน�คินภัทร	 -0.0100%	 15/09/2565	 15.00	 15,000.00	(EUR)	 	14,996.98	(EUR)	 	546,161.22		 	0.73	

	 	 	 บมจ.ธน�ค�รเกียรติน�คินภัทร	 0.0350%	 29/09/2565	 25.00	 	25,000.00	(EUR)	 	24,991.67	(EUR)	 	910,149.00		 	1.22	

	 	 	 บมจ.ธน�ค�รเกียรติน�คินภัทร	 0.0350%	 06/10/2565	 30.00	 	30,000.00	(EUR)	 	29,987.69	(EUR)	 	1,092,094.37		 	1.47	

	 	 	 บมจ.ธน�ค�รเกียรติน�คินภัทร	 0.2000%	 02/02/2566	 40.00		2,000,000.00	(JPY)		2,000,025.18	(JPY)	 	526,527.52		 	0.71	

	 	 	 บมจ.ธน�ค�รเกียรติน�คินภัทร	 0.0500%	 09/03/2566	 20.00		1,000,000.00	(JPY)		1,000,005.17	(JPY)	 	263,261.81		 	0.35	

	 	 	 บมจ.ธน�ค�รเกียรติน�คินภัทร	 	 25/01/2567	 35.00	 	34,832.85	(EUR)	 	34,184.44	(EUR)	 	1,244,932.09		 	1.67	

  รวมธน�ค�ร	 	 	 	 	 	 	4,583,126.01		 	6.15	

  พ�ณิชย์        

	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 1.5300%	 16/06/2566	 	870.00		 	 	 	869,048.26		 	1.17	

	 	 	 บมจ.โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	 	 12/10/2566	 	300.00		 	 	 294,776.15		 	0.40	

  รวมพ�ณิชย์	 	 	 	 	 	 1,163,824.41		 	1.57	

  เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร        

	 	 	 บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชั่น	 3.4300%	 17/02/2566	 920.00	 	 	 	923,247.40		 	1.24	

	 	 	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 1.0200%	 02/09/2567	 235.00	 	 	 	226,990.19		 	0.30	

  รวมเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 	 	 	 	 	 1,150,237.59		 	1.54	

  พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค        

	 	 	 บมจ.กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 1.7400%	 29/09/2567	 	3,621.50		 	 	 3,544,105.74		 	4.76	

	 	 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พ�วเวอร์	 2.0900%	 20/07/2567	 	620.00		 	 	 614,520.20		 	0.82	

	 	 	 บมจ.ปตท.	 0.9282%	 06/02/2566	 	1,137.80		 	 	 1,137,214.93		 	1.53	

	 	 	 บมจ.ปตท.	 0.9600%	 06/08/2567	 	5,950.00		 	 	 5,854,402.18		 	7.86	

	 	 	 บมจ.ปตท.	 1.3100%	 06/08/2569	 	858.00		 	 	 	821,074.84		 	1.10	

  รวมพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค	 	 	 	 	 	 	11,971,317.89		 	16.07	
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  เงินทุนและหลักทรัพย์        

	 	 	 บมจ.เงินติดล้อ	 1.2000%	 28/04/2566	 350.00	 	 	 	349,535.53		 	0.47	

	 	 	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 2.7000%	 24/03/2566	 115.00	 	 	 	115,078.75		 	0.15	

	 	 	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 2.5000%	 30/05/2566	 196.90	 	 	 196,741.74		 	0.26	

	 	 	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 2.4500%	 15/08/2566	 373.10	 	 	 	372,529.19		 	0.50	

	 	 	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 2.3500%	 17/10/2566	 409.80	 	 	 408,010.09		 	0.55	

	 	 	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 2.3800%	 26/01/2567	 409.20	 	 	 405,694.68		 	0.54	

	 	 	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 2.4000%	 07/04/2567	 512.40	 	 	 507,097.10		 	0.68	

	 	 	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 2.9000%	 28/05/2567	 50.00	 	 	 49,827.65		 	0.07	

	 	 	 บริษัท	บัตรกรุงศรีอยุธย�	จำ�กัด.	 	 05/09/2566	 100.00	 	 	 	98,443.85		 	0.13	

  รวมเงินทุนและหลักทรัพย์	 	 	 	 	 	 2,502,958.58		 	3.35	

  อ�ห�รและเครื่องดื่ม        

	 	 	 บมจ.	ค�ร�บ�วกรุ๊ป	 1.2700%	 16/07/2566	 	118.30		 	 	 	117,995.47		 	0.16	

	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 1.1700%	 11/06/2566	 	4,346.00		 	 	 	4,342,224.19		 	5.83	

	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 1.4500%	 11/06/2567	 	801.50		 	 	 790,773.22		 	1.06	

  รวมอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 	 	 	 	 	 	5,250,992.88		 	7.05	

  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์        

	 	 	 บมจ.เซ็นทรัลพัฒน�	 	 02/02/2567	 	350.00		 	 	 	341,009.07		 	0.46	

	 	 	 บมจ.ออริจิ้น	พร็อพเพอร์ตี้	 4.0000%	 25/03/2566	 	73.00		 	 	 	73,463.80		 	0.10	

	 	 	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 1.9700%	 07/05/2567	 	120.00		 	 	 	119,192.02		 	0.16	

	 	 	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	 2.1600%	 06/05/2567	 	91.50		 	 	 91,187.49		 	0.12	

	 	 	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 1.4600%	 09/10/2567	 	452.70		 	 	 445,104.38		 	0.60	

	 	 	 บมจ.ศุภ�ลัย	 	 02/09/2565	 	300.00		 	 	 	299,990.14		 	0.40	

	 	 	 บมจ.ศุภ�ลัย	 	 24/08/2566	 	300.00		 	 	 	294,674.30		 	0.40	

	 	 	 บมจ.ศุภ�ลัย	 	 01/03/2567	 	300.00		 	 	 	290,379.34		 	0.39	

	 	 	 บมจ.สวนอุตส�หกรรมโรจนะ	 3.9000%	 10/04/2567	 	613.00		 	 	 607,301.82		 	0.82	

	 	 	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 1.8100%	 20/01/2568	 	103.80		 	 	 101,736.97		 	0.14	

	 	 	 บมจ.เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	 3.0000%	 30/07/2567	 	236.70		 	 	 	235,891.98		 	0.32	

  รวมพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	2,899,931.31		 	3.91	

 รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	 	 	 	 	 	 30,049,146.23		 	40.35	

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงห�คม 2565  

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  
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กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงห�คม 2565  

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หุ้นกู้ต่�งประเทศ        

 ธน�ค�ร        

	 	 	 Emirates	National	Bank	of	Dubai	 	 19/01/2566	 	0.06		 10,846.00	(USD)	 	10,855.13	(USD)	 	395,995.14		 	0.53	

	 	 	 Kookmin	Bank	 	 24/03/2566	 	0.20		 	39,224.00	(USD)	 	39,122.00	(USD)		1,427,170.56		 	1.92	

	 	 	 Sabah	Development	Bank	 	 28/11/2565	 	9.00		 	8,819.92	(MYR)	 	8,941.01	(MYR)	 	72,902.98		 	0.10	

	 	 	 Woori	Bank	 	 15/03/2566	 	4,000.00			39,260,000.00	(KRW)		39,285,768.40	(KRW)	 	1,071,269.87		 	1.44	

 รวมธน�ค�ร	 	 	 	 	 	 2,967,338.55		 	3.99	

รวมหุ้นกู้ต่�งประเทศ	 	 	 	 	 	 2,967,338.55		 	3.99	

รวมหุ้นกู	้ 	 	 	 	 	33,016,484.78		 	44.34	

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 75,150,042,347.26 บ�ท)      74,502,633.18   100.00 
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กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีน�คม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงห�คม 2565 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 451,204,909.09	
										รวมร�ยได้	 451,204,909.09	
ค่�ใช้จ่�ย  
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 176,538,041.45	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 10,175,877.93	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 39,051,492.49	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 64,022.44	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 466,178.14	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 226,295,612.45	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 224,909,296.64	
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 8,270,508.16	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	(338,813,126.23)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 	(635,168,072.68)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 	(256,320,428.39)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	700,334,712.41	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 328,514,373.27	
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 (193,182,033.46)
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 31,727,263.18	
หัก	ภ�ษีเงินได้	 	41,085,230.61	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ (9,357,967.43)	
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงห�คม 2565
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 	57,363,114,715.32		 	75.29	
 พันธบัตรรัฐบ�ล/พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย   
	 	 อ�ยุคงเหลือน้อยกว่�	1	ปี	 14,054,211,439.83		 	18.45	
	 	 อ�ยุคงเหลือ1-	3	ปี	 396,671,395.60		 	0.52	
 ตั๋วเงินคลัง	 1,595,266,982.66		 	2.09	
 หุ้นกู้     
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AAA(tha)	 	7,823,904,737.23		 	10.27	
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AAA	 98,443,846.26		 	0.13	
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA(tha)	 5,144,926,597.79		 	6.75	
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA	 	569,020,780.93		 	0.75	
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA-	 821,533,713.73		 	1.08	
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A+	 1,318,802,093.82		 	1.73	
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A	 	1,445,702,217.69		 	1.90	
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A-	 	4,404,576,990.18		 	5.78	
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	BBB+	 	3,908,973,256.51		 	5.13	
 ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	 	9,610,200,315.35		 	12.61	
 เงินฝ�ก 	 1,153,756,153.21		 	1.51	
 เงินฝ�กประจำ� และเงินฝ�กออมทรัพย์แบบมีระยะเวล�	 	5,017,124,194.53		 	6.58	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ	 18,397,252,549.77		 	24.15	
 เงินฝ�กประจำ� และเงินฝ�กออมทรัพย์แบบมีระยะเวล�	 996,096,917.78		 	1.31	
 ประเทศเก�หลี   
  หุ้นกู้    
	 	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A+	 2,498,440,428.48		 	3.28	
 ประเทศจีน  
  เงินฝ�ก	 40,604.49		 	0.00	
 ประเทศไทย   
  หุ้นกู้    
	 	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A	 4,583,373,429.21		 	6.02	
 ประเทศม�เลเซีย   
  หุ้นกู้    
	 	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA1	 72,902,979.37		 	0.10	
 ประเทศสหรัฐอเมริก�   
  เงินฝ�ก	 28,183.96		 	0.00	
 ประเทศสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส ์   
  หุ้นกู้    
	 	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A+	 395,995,142.40		 	0.52	



กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
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สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 	478,434,079.53		 	0.63	
	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 478,737,044.40		 	0.63	
	 สัญญ�	Interest	Rate	Swap	 (302,964.87)	 (0.00)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (46,063,731.15)	 (0.06)
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  76,192,671,668.27  บ�ท
อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 20.37%  

ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงห�คม 2565

 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)
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ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 				16,046,149,818.09		 	21.06		
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 				27,607,595,540.42		 	36.23		
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 			32,106,621,906.58		 	42.14			
	 ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	 	 	 	
(ง)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�	 	 0.00	 0.00
	 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	หรือ	 	
	 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 	 	 	
(จ)	ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ	 0.00	 0.00
				ตล�ดทุนที่	ทน.87/2558	 	 	 	 	
        

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
1	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 1,152,538,223.84
2	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 The	Bank	of	New	York	Mellon	 	 N/A	 A1	 	 28,183.96
	 	 SA/NV	 	 	 	 	
3	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 254,347.77
4	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 160,845.73
5	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย	 	 N/A	 AAA(tha)	 	 802,735.87
6	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 Standard	Chartered	Bank		 	 N/A	 A	 	 40,604.49
	 	 (China)	Ltd.	 	 	 	 	
7	 เงินฝ�กประจำ�	 Abu	Dhabi	Commercial	Bank	 10	พ.ย.	2565	 N/A	 A1	 	 1,820,611,094.32
8	 เงินฝ�กประจำ�	 Abu	Dhabi	Commercial	Bank	 17	พ.ย.	2565	 N/A	 A1	 	 1,820,611,094.32
9	 เงินฝ�กประจำ�	 DOHA	BANK	QSC	 22	พ.ย.	2565	 N/A	 Baa1	 	 996,096,917.78
10	 เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 30	ก.ย.	2565	 N/A	 AAA	 	 563,067,265.76
11	 เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 13	ม.ค.	2566	 N/A	 AAA	 	 1,495,610,768.49
12	 เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 17	ม.ค.	2566	 N/A	 AAA	 	 1,495,513,612.33
13	 เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 16	ส.ค.	2566	 N/A	 AAA	 	 762,501,041.10
14	 เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 17	ส.ค.	2566	 N/A	 AAA	 	 700,431,506.85
15	 เงินฝ�กประจำ�	 Qatar	National	Bank	 15	ก.ย.	2565	 N/A	 Aa3	 	 1,873,746,078.19
16	 เงินฝ�กประจำ�	 Qatar	National	Bank	 22	ก.ย.	2565	 N/A	 Aa3	 	 1,392,522,995.53
17	 เงินฝ�กประจำ�	 Qatar	National	Bank	 16	พ.ย.	2565	 N/A	 Aa3	 	 491,744,152.11
18	 เงินฝ�กประจำ�	 Qatar	National	Bank	 12	ม.ค.	2566	 N/A	 Aa3	 	 863,802,562.82
19	 เงินฝ�กประจำ�	 Qatar	National	Bank	 9	มี.ค.	2566	 N/A	 Aa3	 	 1,092,011,580.44



กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
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20	 เงินฝ�กประจำ�	 Saudi	Arabia	Sovereign	&	 16	มี.ค.	2566	 N/A	 A1	 	 495,325,306.35
	 	 Saudi	National	Bank	 	 	 	 	
21	 ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 2	มี.ค.	2566	 N/A	 A(tha)	 530,000,000.00	 526,243,748.17
22	 ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 29	มิ.ย.	2566	 N/A	 A	 3,000,000,000.00	 2,959,199,685.34
23	 ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.เบท�โกร	 23	ธ.ค.	2565	 N/A	 A-	 700,000,000.00	 697,317,576.97
24	 ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 28	เม.ย.	2566	 N/A	 A+	 350,000,000.00	 346,630,553.88
25	 ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.สวนอุตส�หกรรมโรจนะ	 9	ก.พ.	2566	 N/A	 BBB+	 460,000,000.00	 455,991,195.72
26	 ตั๋วแลกเงิน	 บริษัท	ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิเวอร์แซล	 20	ต.ค.	2565	 N/A	 BBB+	 2,950,000,000.00	 2,940,849,088.69
	 	 คอมมิวนิเคชัน		จำ�กัด
27	 ตั๋วแลกเงิน	 บริษัท	ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิเวอร์แซล	 12	ม.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 1,700,000,000.00	 1,683,968,466.58
	 	 คอมมิวนิเคชัน		จำ�กัด
28	 ตร�ส�รหนี้	 Woori	Bank	 15	มี.ค.	2566	 N/A	 A+	 40,000,000,000.00	 1,071,269,868.48
	 ต่�งประเทศ
29	 ตร�ส�รหนี้	 Sabah	Development	Bank	 28	พ.ย.	2565	 N/A	 AA1	 9,000,000.00	 72,902,979.37
	 ต่�งประเทศ
30	 ตร�ส�รหนี้	 Emirates	National	Bank	of	 19	ม.ค.	2566	 N/A	 A+	 11,000,000.00	 395,995,142.40
	 	 Dubai	 	 	 	 	
31	 ตร�ส�รหนี้	 Kookmin	Bank	 24	มี.ค.	2566	 N/A	 A+	 40,000,000.00	 1,427,170,560.00
	 ต่�งประเทศ
32	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 28	ก.ย.	2566	 N/A	 N/A	 200,000,000.00	 199,178,518.63
33	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 1	ก.ย.	2565	 N/A	 N/A	 615,000,000.00	 615,000,000.00
34	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 1	ก.ย.	2565	 N/A	 N/A	 1,713,000,000.00	 1,713,000,000.00
35	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 8	ก.ย.	2565	 N/A	 N/A	 990,000,000.00	 989,946,461.53
36	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 15	ก.ย.	2565	 N/A	 N/A	 800,000,000.00	 799,794,463.78
37	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 8	ธ.ค.	2565	 N/A	 N/A	 900,000,000.00	 898,375,974.44
38	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 3	พ.ย.	2565	 N/A	 N/A	 800,000,000.00	 799,116,664.93
39	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 6	ต.ค.	2565	 N/A	 N/A	 500,000,000.00	 499,822,666.14
40	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 5	ม.ค.	2566	 N/A	 N/A	 1,000,000,000.00	 997,177,305.23
41	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 6	ก.ค.	2566	 N/A	 N/A	 560,000,000.00	 555,104,778.13
42	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 6	ธ.ค.	2565	 N/A	 N/A	 795,000,000.00	 795,989,552.40
43	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 14	พ.ย.	2565	 N/A	 N/A	 1,000,000,000.00	 1,003,809,593.00
44	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 17	ต.ค.	2565	 N/A	 N/A	 1,000,000,000.00	 1,004,115,947.00
45	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 23	ม.ค.	2566	 N/A	 N/A	 1,000,000,000.00	 1,002,983,140.00
46	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 13	ก.พ.	2566	 N/A	 N/A	 1,000,000,000.00	 1,002,735,286.50
47	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 24	ก.ค.	2566	 N/A	 N/A	 1,376,000,000.00	 1,377,239,606.75
48	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ก.ย.	2567	 N/A	 N/A	 200,000,000.00	 197,492,876.97
49	 ตั๋วเงินคลัง	 กระทรวงก�รคลัง	 4	ม.ค.	2566	 N/A	 N/A	 550,000,000.00	 548,598,760.40
50	 ตั๋วเงินคลัง	 กระทรวงก�รคลัง	 18	ม.ค.	2566	 N/A	 N/A	 600,000,000.00	 598,211,674.88
51	 ตั๋วเงินคลัง	 กระทรวงก�รคลัง	 1	ก.พ.	2566	 N/A	 N/A	 450,000,000.00	 448,456,547.38
52	 หุ้นกู้	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 20	ม.ค.	2568	 A-	 A-	 103,800,000.00	 101,925,101.29
53	 หุ้นกู้	 บมจ.ค�ร�บ�วกรุ๊ป	 16	ก.ค.	2566	 A	 A	 118,300,000.00	 118,159,915.97
54	 หุ้นกู้	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 7	พ.ค.	2567	 A-	 A-	 120,000,000.00	 119,836,127.13
55	 หุ้นกู้	 บมจ.ซีพี	ออลล์	 16	มิ.ย.	2566	 A+	 A+	 870,000,000.00	 871,435,118.27
56	 หุ้นกู้	 บมจ.เซ็นทรัลพัฒน�	 2	ก.พ.	2567	 AA	 AA	 350,000,000.00	 341,009,072.83

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว (ต่อ)

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
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ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว (ต่อ)        

       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
57	 หุ้นกู้	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 2	ก.ย.	2567	 AA	 AA	 235,000,000.00	 228,011,708.10
58	 หุ้นกู้	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		 6	พ.ค.	2567	 N/A	 A	 91,500,000.00	 91,730,597.03
	 	 (ประเทศไทย)	 	 	 	 	
59	 หุ้นกู้	 บมจ.กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดี	 29	ก.ย.	2567	 A-	 A	 3,621,500,000.00	 3,566,997,987.41
	 	 เวลลอปเมนท์	 	 	 	 	
60	 หุ้นกู้	 บมจ.โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	 12	ต.ค.	2566	 N/A	 AA-	 300,000,000.00	 294,776,151.58
61	 หุ้นกู้	 บริษัท	บัตรกรุงศรีอยุธย�	จำ�กัด.	 5	ก.ย.	2566	 AAA	 AAA	 100,000,000.00	 98,443,846.26
62	 หุ้นกู้	 บมจ.ธน�ค�รเกียรติน�คินภัทร	 15	ก.ย.	2565	 N/A	 A	 15,000,000.00	 546,123,500.59
63	 หุ้นกู้	 บมจ.ธน�ค�รเกียรติน�คินภัทร	 29	ก.ย.	2565	 N/A	 A	 25,000,000.00	 910,263,276.32
64	 หุ้นกู้	 บมจ.ธน�ค�รเกียรติน�คินภัทร	 6	ต.ค.	2565	 N/A	 A	 30,000,000.00	 1,092,231,511.10
65	 หุ้นกู้	 บมจ.ธน�ค�รเกียรติน�คินภัทร	 2	ก.พ.	2566	 N/A	 A	 2,000,000,000.00	 526,559,400.66
66	 หุ้นกู้	 บมจ.ธน�ค�รเกียรติน�คินภัทร	 9	มี.ค.	2566	 N/A	 A	 1,000,000,000.00	 263,263,646.28
67	 หุ้นกู้	 บมจ.ธน�ค�รเกียรติน�คินภัทร	 25	ม.ค.	2567	 N/A	 A	 35,000,000.00	 1,244,932,094.26
68	 หุ้นกู้	 บมจ.บัตรกรุงไทย	 19	ม.ค.	2567	 AA-	 AA-	 540,000,000.00	 526,757,562.15
69	 หุ้นกู้	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 9	ต.ค.	2567	 A+	 A+	 452,700,000.00	 447,366,975.55
70	 หุ้นกู้	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิ	ตอล	 24	มี.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 115,000,000.00	 115,570,443.29
71	 หุ้นกู้	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิ	ตอล	 30	พ.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 196,900,000.00	 196,799,058.33
72	 หุ้นกู้	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิ	ตอล	 15	ส.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 373,100,000.00	 372,869,788.34
73	 หุ้นกู้	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิ	ตอล	 17	ต.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 409,800,000.00	 411,082,547.74
74	 หุ้นกู้	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิ	ตอล	 26	ม.ค.	2567	 N/A	 BBB+	 409,200,000.00	 406,533,834.27
75	 หุ้นกู้	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิ	ตอล	 7	เม.ย.	2567	 N/A	 BBB+	 512,400,000.00	 511,306,923.73
76	 หุ้นกู้	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิ	ตอล	 28	พ.ค.	2567	 N/A	 BBB+	 50,000,000.00	 49,844,534.42
77	 หุ้นกู้	 บมจ.	ออริจิ้น	พร็อพเพอร์ตี้	 25	มี.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 73,000,000.00	 73,926,201.98
78	 หุ้นกู้	 บมจ.ปตท	 6	ก.พ.	2566	 AAA(tha)	 AAA(tha)	 1,137,800,000.00	 1,144,288,675.42
79	 หุ้นกู้	 บมจ.ปตท	 6	ส.ค.	2567	 AAA(tha)	 AAA(tha)	 5,950,000,000.00	 5,857,860,676.10
80	 หุ้นกู้	 บมจ.ปตท	 6	ส.ค.	2569	 AAA(tha)	 AAA(tha)	 858,000,000.00	 821,755,385.71
81	 หุ้นกู้	 บมจ.สวนอุตส�หกรรมโรจนะ	 10	เม.ย.	2567	 N/A	 BBB+	 613,000,000.00	 610,252,532.44
82	 หุ้นกู้	 บมจ.เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	 30	ก.ค.	2567	 N/A	 BBB+	 236,700,000.00	 236,437,688.49
83	 หุ้นกู้	 บมจ.ศุภ�ลัย	 2	ก.ย.	2565	 N/A	 A	 300,000,000.00	 299,990,138.31
84	 หุ้นกู้	 บมจ.ศุภ�ลัย	 24	ส.ค.	2566	 N/A	 A	 300,000,000.00	 294,674,303.71
85	 หุ้นกู้	 บมจ.ศุภ�ลัย	 1	มี.ค.	2567	 N/A	 A	 300,000,000.00	 290,379,344.31
86	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 11	มิ.ย.	2566	 AA(tha)	 AA	 4,346,000,000.00	 4,351,934,101.84
87	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 11	มิ.ย.	2567	 AA(tha)	 AA	 801,500,000.00	 792,992,495.95
88	 หุ้นกู้	 บมจ.เงินติดล้อ	 28	เม.ย.	2566	 A	 A	 350,000,000.00	 350,767,918.36
89	 หุ้นกู้	 บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชัน	 17	ก.พ.	2566	 BBB+	 BBB+	 920,000,000.00	 924,349,703.48
90	 หุ้นกู้	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	 20	ก.ค.	2567	 A-	 A-	 620,000,000.00	 615,817,774.35
	 	 แอนด์	พ�วเวอร์	 	 	 	 	
     

                สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่มตร�ส�รต�ม 
(ง) เท่�กับ 0.00%
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ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� (ต่อ)   
   อันดับ  

มูลค่�ต�ม %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ร�ค�ตล�ด NAV กำ�หนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	140,252,541.39		 0.18%	 15	ก.ย.	2565	 	140,252,541.39	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	24,468,253.22		 0.03%	 15	ก.ย.	2565	 	24,468,253.22	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	119,047,253.86		 0.16%	 22	ก.ย.	2565	 	119,047,253.86	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	17,404,621.09		 0.02%	 29	ก.ย.	2565	 	17,404,621.09	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	21,038,788.04		 0.03%	 6	ต.ค.	2565	 	21,038,788.04	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	82,981,604.61		 0.11%	 10	พ.ย.	2565	 	82,981,604.61	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	13,347,763.81		 0.02%	 16	พ.ย.	2565	 	13,347,763.81	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	83,483,971.00		 0.11%	 17	พ.ย.	2565	 	83,483,971.00	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	4,130,800.89		 0.01%	 22	พ.ย.	2565	 	4,130,800.89	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Standard	Chartered	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,983,548.56)	 -0.01%	 28	พ.ย.	2565	 (3,983,548.56)
	 	 Bank	(Thai)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	44,925,557.72		 0.06%	 12	ม.ค.	2566	 	44,925,557.72	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Standard	Chartered	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (30,319,055.56)	 -0.04%	 19	ม.ค.	2566	 (30,319,055.56)
	 	 Bank	(Thai)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	407,704.82		 0.00%	 2	ก.พ.	2566	 	407,704.82	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	9,298,089.18		 0.01%	 9	มี.ค.	2566	 	9,298,089.18	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	902,245.61		 0.00%	 9	มี.ค.	2566	 	902,245.61	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Standard	Chartered	 A2	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	78,813,579.76		 0.10%	 15	มี.ค.	2566	 	78,813,579.76	
	 	 Bank	(Korea)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Standard	Chartered	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (91,668,567.85)	 -0.12%	 15	มี.ค.	2566	 (91,668,567.85)
	 	 Bank	(Thai)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Standard	Chartered	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	8,902,525.66		 0.01%	 16	มี.ค.	2566	 	8,902,525.66	
	 	 Bank	(Thai)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (118,390,160.43)	 -0.16%	 24	มี.ค.	2566	 (118,390,160.43)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (964,430.79)	 0.00%	 31	ส.ค.	2566	 (964,430.79)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	73,673,021.06		 0.10%	 25	ม.ค.	2567	 	73,673,021.05	
	 	 Bank	Plc.
สัญญ� Interest	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 เพื่อก�รลงทุน	 (302,964.87)	 0.00%	 14	พ.ย.	2565	 (302,964.87)	
Rate Swap
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA	(tha)
‘AAA’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย		 
ซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง
“น้อยที่สุด”	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย	และโดยปกติแล้ว 
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA	(tha)
‘AA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันสูงม�กเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย	 โดยระดับคว�มน่�เช่ือถือของตร�ส�รท�งก�รเงินขั้นนี้ต่�งจ�กผู้ออกตร�ส�ร
หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A	(tha)
‘A’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย	อย่�งไรก็ดี	ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจอ�จมีผลกระทบ
ต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้ม�กกว่�
ตร�ส�รอื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB	(tha)
‘BBB’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นใน 
ประเทศไทย	 อย่�งไรก็ดี	 มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปล่ียนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ 
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�
ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�น้ีม�กกว่�ตร�ส�รหน้ีอ่ืนท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย	“tha”	จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ	
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล	เครื่องหม�ย	“+”	หรือ	
“-”	อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เช่ือถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ	 เพื่อแสดงถึง
สถ�นะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เชื่อถือข้ันหลัก	 ทั้งนี้	 จะไม่มีก�รระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้�ยดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถืออันดับ	“AAA(tha)”	หรืออันดับที่ตำ่�กว่�	
“CCC(tha)”	สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว		  
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับตร�ส�รของสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aaa	 มีคว�มน่�เชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจ�ก	
Moody’s	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aa	 แตกต่�งจ�กตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับ
คว�มน่�เชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงม�ก
 
A
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 A	 อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
ท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�									
เชื่อถือสูงกว่�	อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Baa	มีคว�มปลอดภัยพอสมควร	อย่�งไรก็ดี
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และส่ิงแวดล้อมในท�งลบ	มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�ม
ส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	Ba	 มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้น้อยกว่�ตร�ส�รท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระดับตำ่�กว่�	 อย่�งไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มไม่แน่นอนในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ก�รเงิน	 และก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ	ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทผู้ออกตร�ส�รไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้

B
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	B	มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Ba	แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน	 ท้ังน้ีก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 ก�รเงิน	
และเศรษฐกิจในท�งลบ	มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 หรือคว�มตั้งใจใน
ก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจ�ก	Aa	ถึง	C	อ�จมีตัวเลข	1,	2	และ	3	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของ
คุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน	
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลก�รจัดอันดับเครดิตตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและระยะ
ย�วจำ�นวน	8	อันดับ	โดยเริ่มจ�ก	AAA	ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด	จนถึง	D	ซึ่งเป็นอันดับตำ่�สุด	
โดยตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่	 1	ปีขึ้นไป	และแต่ละสัญลักษณ์มีคว�มหม�ย
ดังนี้

AAA	-	อันดับเครดิตสูงสุด	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด	 และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ		
    
AA	 -	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ	์
สูงม�ก	แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		
    
A	-	มีคว�มเสี่ยงในระดับตำ่�	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง	 แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
BBB	 -	 มีคว�มเสี่ยงในระดับป�นกล�ง	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืน				
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ	แต่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และ			
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ	 ม�กกว่�	 และอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
	อันดับเครดิตจ�ก	AA	ถึง	C	อ�จมีเครื่องหม�ยบวก	(+)	หรือลบ	(-)	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�ม
แตกต่�งของคุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน	



กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	
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ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 	 -ไม่มี-

ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 มีน�คม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงห�คม 2565

	 	 1.	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย

	 	 2.	กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้ไทย	2	ปี	A	ห้�มข�ยผู้ลงทุนร�ยย่อย

	 	 3.	กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้	1	ปี	A	ห้�มข�ยผู้ลงทุนร�ยย่อย

	 	 4.	กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้ไทย	2	ปี	B	ห้�มข�ยผู้ลงทุนร�ยย่อย

	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม	

ได้ท่ีบริษัทจัดก�รโดยตรง	 หรือท่ี	 website	 ของบริษัทจัดก�รท่ี	 http://www.kasikornasset.com	

หรือที่	Website	ของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ที่	http://www.sec.or.th

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก	Website	:	www.kasikornasset.com

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




