
รายงานรอบปี บัญชี 

กองทุนเปิ ดธนชาตฟนัดาเมนทอล พลัส 

(T-NFPLUS) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแตว่นัที� 1 พฤษภาคม 2564 ถงึ วนัที� 30 เมษายน 2565 

บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จาํกัด 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิด 
ธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึง วนัท่ี 30 เมษายน 2565 
ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตวัไดร้้อยละ 1.6 เทียบกบัปี 2563 ท่ีหดตวัร้อยละ 6.1 แมก้ารเติบโตจะเป็นบวกได้
เลก็นอ้ยแต่ถือวา่เป็นการฟ้ืนตวัท่ีล่าชา้จากการระบาดของโควิดหลายระลอก โดยเฉพาะการระบาดของสายพนัธุ์เดลตา้
ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ท่ีส่งผลให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจาํกดัอยู่ใตม้าตรการควบคุมการระบาดท่ี
เขม้งวด และยงัลุกลามไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างส่งผลให้เกิดภาวะชะงกังนัในสายการผลิตอีกดว้ย อยา่งไรก็
ตามการเร่งฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ในไตรมาสสุดทา้ยของปีช่วยบรรเทาการระบาดให้คล่ีคลายลง ส่งผลให้ภาครัฐทยอย
ผอ่นคลายมาตรการควบคุมท่ีเขม้งวดและทาํใหเ้ศรษฐกิจกลบัมาดาํเนินการได ้แมจ้ะมีการกลายพนัธุ์ของไวรัสสายพนัธ์ุ
เดลตามาสู่โอมิครอนในช่วงปลายปี แต่ดว้ยภาวะความรุนแรงของโรคท่ีลดตํ่าลงทาํให้ความกงัวลของการปิดประเทศ
อีกคร้ังไม่เกิดข้ึน ภาคการท่องเท่ียวยงัคงซบเซาต่อเน่ืองจากปีก่อนถึงแม้ไทยจะเร่ิมเปิดรับนักท่องเท่ียวผ่านภูเก็ต 
แซนดบ์อกซ์ตั้งแต่กลางปี 2564 แต่จากขอ้จาํกดัจากประเทศตน้ทางกอปรกบัการระบาดของโอมิครอนทัว่โลกในช่วง
ทา้ยปีส่งผลให้ภาพการท่องเท่ียวยงัคงหดตวัจากปีก่อน การส่งออกเป็นแรงขบัเคล่ือนสําคญัของเศรษฐกิจในปี 2564 
โดยกลบัมาขยายตวัไดใ้นอตัราสูงท่ีร้อยละ 16.5 จากปีก่อนท่ีหดตวัร้อยละ 6.5 ซ่ึงเป็นผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
และการคา้โลก ทั้งน้ี SET Index ปรับตวัข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปีและจบปีท่ี 1,657.62 จุด  

ในส่วนของเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2565 ปรับดีข้ึนจากไตรมาสก่อน ตามมูลค่าการส่งออกสินคา้ท่ีปรับ
เพิ่มข้ึนเน่ืองจากอุปสงค์ประเทศคู่คา้ปรับดีข้ึน ด้านจาํนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติปรับเพ่ิมข้ึนหลงัมีการผ่อนคลาย
มาตรการจาํกดัการเดินทางระหว่างประเทศ ทาํให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตวัอย่างต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 3.7 
อยา่งไรกดี็เศรษฐกิจยงัคงมีความเส่ียงจากสงครามยเูครนและรัสเซียคาดวา่จะส่งกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 
และอตัราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะในส่วนตน้ทุนพลงังานท่ีสูงข้ึนซ่ึงส่งผลกระทบกบัประเทศไทยโดยตรง เน่ืองจากเป็น
ประเทศท่ีนาํเขา้นํ้ ามนัสุทธิ ดว้ยเหตุน้ี จึงอาจจะทาํให้ดุลการคา้ของไทยขาดดุลเพิ่มข้ึนจากท่ีคาดไวเ้ดิม นอกจากน้ีการ
ดาํเนินนโยบายทางการเงินท่ีเขม้งวดข้ึนของประเทศพฒันาแลว้ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จะส่งผลต่อระดบัตน้ทุนทาง
การเงิน และสภาพคล่องทัว่โลก และส่งผลใหก้ารเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ โลก และไทยชะลอตวัลงในระยะต่อไป 

แนวโนม้ของตลาดหุ้น และเศรษฐกิจไทย ยงัคาดว่าจะฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืน
ตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ตามมาตรการเปิดประเทศของไทยและต่างประเทศ  อยา่งไรก็ดีคาดว่าความผนั
ผวนจะเพิ่มข้ึนเช่นกนั ตามความตึงเครียดระหวา่ง ชาติตะวนัตก - รัสเซีย จากประเด็นสงครามในยเูครน และการดาํเนิน
นโยบายทางการเงินอยา่งเขม้งวดในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จะส่งผลกดดนัค่าเงินบาทใหอ้่อนค่า  

สาํหรับกองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลสั ในรอบปีท่ีผา่นมา กองทุนยงัคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการ
ลงทุน โดยนํ้าหนกัการลงทุนส่วนมากอยูใ่น กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มพาณิชย ์

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุก
ท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก คือ ตวัช้ีวดัของกองทุนรวมน้ีใช ้ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET TRI)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 1.87 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั
จดัการท่ีกองทุนถือลงทุนไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์อง บลจ.ธนชาต www.eastspring.co.th ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง  ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตังแต่ 

จัดตัง
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1

31 ม.ค. 65 

ถงึ 30 เม.ย. 65

31 ต.ค. 64 

ถงึ 30 เม.ย. 

30 เม.ย. 64 

ถงึ 30 เม.ย. 

30 เม.ย. 62 

ถงึ 30 เม.ย. 65

30 เม.ย. 60 

ถงึ 30 เม.ย. 

30 เม.ย. 55 

ถงึ 30 เม.ย. 

19 ก.พ. 47 

ถงึ 30 เม.ย. 65

T-NFPLUS 0.87 2.73 6.60 0.91 3.63 5.81 8.12

Benchmark 2.47 4.22 8.33 2.95 4.39 6.40 8.59

Information Ratio2 -0.62 -0.56 -0.49 -0.49 -0.20 -0.12 -0.10

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

12.17 11.95 11.42 18.81 16.04 16.08 19.34
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- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว
- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์
- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ 28 มิถุนายน 2564 
2 นายศตนนท ์ทนั 12 มีนาคม 2562 
3 นายวสวตัต์ิ จิรวิชญ 7 มิถุนายน 2564 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ี เว็บไซต์ของบลจ .ธนชาต  (www.eastspring.co.th) และสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . 
(http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน 

Bank of America 
The Bank of Nova Sctia 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนท์
แบงก ์
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

รายงานสรุปเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

22,209.73 4.22% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้
รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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503,561.60 100.00 503,561.60
503,561.60 100.00 503,561.60

2,504.60 0.50 2,504.60
2,504.60 0.50 2,504.60

54,787.49 10.88 54,787.49
15,850.80 3.15 15,850.80
15,502.00 3.08 15,502.00
10,270.35 2.04 10,270.35
6,350.78 1.26 6,350.78
5,311.80 1.05 5,311.80
1,501.76 0.30 1,501.76
7,844.00 1.56 7,844.00
7,844.00 1.56 7,844.00

11,823.83 2.35 11,823.83
11,823.83 2.35 11,823.83
61,034.77 12.12 61,034.77
26,188.50 5.20 26,188.50
16,012.50 3.18 16,012.50
8,749.25 1.74 8,749.25

4,084.50 0.81 4,084.50
3,677.42 0.73 3,677.42
2,322.60 0.46 2,322.60

35,961.95 7.14 35,961.95
14,899.50 2.96 14,899.50
6,201.89 1.23 6,201.89
5,671.80 1.13 5,671.80

4,844.00 0.96 4,844.00
2,840.40 0.56 2,840.40
1,504.36 0.30 1,504.36

114,852.05 22.81 114,852.05
33,048.75 6.56 33,048.75
17,876.63 3.55 17,876.63

12,443.10 2.47 12,443.10
11,073.69 2.20 11,073.69
10,162.30 2.02 10,162.30

6,889.40 1.37 6,889.40

5,480.50 1.09 5,480.50
5,180.00 1.03 5,180.00
4,953.00 0.98 4,953.00
4,917.77 0.98 4,917.77
2,826.92 0.56 2,826.92
6,681.42 1.33 6,681.42
2,985.07 0.59 2,985.07
2,201.70 0.44 2,201.70
1,494.65 0.30 1,494.65

29,870.94 5.93 29,870.94
13,361.16 2.65 13,361.16
5,201.28 1.03 5,201.28

3,811.50 0.76 3,811.50
2,940.13 0.58 2,940.13
2,452.50 0.49 2,452.50
2,104.38 0.42 2,104.38

35,574.44 7.06 35,574.44
15,925.14 3.16 15,925.14

6,384.00 1.27 6,384.00
5,493.25 1.09 5,493.25
4,983.00 0.99 4,983.00

RBF บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย ์จาํกดั (มหาชน) 313.90 1.04
M บริษทั เอม็เค เรสโตรองค ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 90.60 0.95

MINT บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  จาํกดั (มหาชน) 455.00 3.03

OSP บริษทั โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 182.40 1.21

MTC บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 45.50 0.40
อาหารและเคร่ืองด่ืม 6.76

SAWAD บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 54.70 0.56
SAK บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 272.50 0.47

BAM บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 
(มหาชน)

270.90 0.99

KTC บริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 66.00 0.72

เงนิทุนและหลักทรัพย์ 5.68
TIDLOR บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) 363.57 2.54

MAJOR บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 107.40 0.42
VGI บริษทั วจีีไอ จาํกดั (มหาชน) 301.34 0.28

ส่ือและส่ิงพมิพ์ 1.27
MONO บริษทั โมโน เน็กซ์ จาํกดั (มหาชน) 1,233.50 0.57

PTG บริษทั พทีีจี เอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน) 343.90 0.94
CKP บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 518.70 0.54

OR บริษทั ปตท. นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 207.20 0.98
BGRIM บริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 152.40 0.94

GPSC บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 103.60 1.31

TOP บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 97.00 1.04

BANPU บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 900.30 2.11
PTTEP บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน)
67.30 1.93

GULF บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน)

366.70 3.40

EA บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จาํกดั (มหาชน) 140.60 2.37

พลังงานและสาธารณูปโภค 21.84
PTT บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 881.30 6.28

BBIK บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 43.20 0.54
INSET บริษทั อินฟราเซท จาํกดั (มหาชน) 289.30 0.29

DTAC บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 123.30 1.08

INTUCH บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 69.20 0.92

ADVANC บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 69.30 2.83
TRUE บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 1,286.70 1.18

MEGA บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 47.40 0.44
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 6.84

HMPRO บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 272.30 0.78
GLOBAL บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 168.69 0.70

MAKRO บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 427.00 3.04
CRC บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 221.50 1.66

พาณิชย์ 11.60
CPALL บริษทั ซี.พ.ี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 402.90 4.98

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 2.25
IVL บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 261.30 2.25

วสัดุก่อสร้าง 1.49
SCC บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 21.20 1.49

TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 4,086.00 1.01
KTB ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 98.80 0.29

BBL ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 78.70 1.95
KKP ธนาคารเกียรตินาคิภทัร จาํกดั (มหาชน) 87.90 1.21

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 103.60 3.01
SCB บริษทั เอสซีบี เอกซ์ จาํกดั (มหาชน) 134.80 2.95

GFPT บริษทั จีเอฟพทีี จาํกดั (มหาชน) 178.90 0.48
ธนาคาร 10.42

หุ้นสามัญ 95.75
ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 95.75
ธุรกิจการเกษตร 0.48

มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของมูลค่า
 ทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565
ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้ 
(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วนัครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย 
(พนัหน่วย)/
มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
เงนิลงทุน
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มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของมูลค่า
 ทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565
ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้ 
(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วนัครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย 
(พนัหน่วย)/
มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
เงนิลงทุน

2,789.05 0.55 2,789.05
25,259.65 5.02 25,259.65
18,952.00 3.76 18,952.00
6,307.65 1.25 6,307.65
3,306.60 0.66 3,306.60
3,306.60 0.66 3,306.60
2,899.60 0.58 2,899.60
2,899.60 0.58 2,899.60
3,762.82 0.75 3,762.82
3,762.82 0.75 3,762.82
7,011.23 1.39 7,011.23
7,011.23 1.39 7,011.23

32,685.80 6.49 32,685.80
10,164.00 2.02 10,164.00
8,467.03 1.68 8,467.03
5,456.77 1.08 5,456.77
5,146.18 1.02 5,146.18

2,077.54 0.41 2,077.54
1,374.28 0.27 1,374.28

44,857.72 8.91 44,857.72
29,757.15 5.91 29,757.15
7,559.48 1.50 7,559.48

3,715.35 0.74 3,715.35

2,565.92 0.51 2,565.92
1,259.82 0.25 1,259.82

15,285.15 3.04 15,285.15
10,645.65 2.11 10,645.65
4,639.50 0.92 4,639.50
7,557.55 1.50 7,557.55
4,533.75 0.90 4,533.75
3,023.80 0.60 3,023.80

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

14.30 0.00 14.30
14.30 0.00 14.30
14.30 0.00 14.30
14.30 0.00 14.30

22,209.73
22,209.73

F1+(tha)* BBB+* Baa1* 22,101.74
AAA* 107.99

167.08
11,153.46

(10,986.38)
รวมทั้งส้ิน 503,575.90 100.00 525,952.70

สินทรัพย์อ่ืน 2.12
หนีสิ้นอ่ืน (2.09)

100.00
หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

UOBT - S/A ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 107.94 0.02
สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน 0.03

ประเภทออมทรัพย์ 4.22
KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 22,094.48 4.20

TTB-W1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 40.86 0.00
เงนิฝากธนาคาร 4.22

ใบสําคญัแสดงสิทธิระยะส้ันและสิทธิในการซื้อหุ้น 0.00
ทีม่ิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.00
ธนาคาร 0.00

ทีม่ิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.00
ส่ือและส่ิงพมิพ์ 0.00

VGI-W3 บริษทั วจีีไอ จาํกดั (มหาชน) 69.54 0.00

STEC บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 
จาํกดั (มหาชน)

232.60 0.57

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 0.00

บริการรับเหมาก่อสร้าง 1.43
CK บริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) 232.50 0.86

KCE บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 173.10 2.02
HANA บริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 103.10 0.88

AAV บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จาํกดั (มหาชน) 443.60 0.24
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2.90

KEX บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั  
(มหาชน)

158.10 0.71

BA บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 229.10 0.49

AOT บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 445.80 5.66
BEM บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 916.30 1.44

SIRI บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 1,174.60 0.26
ขนส่งและโลจิสติกส์ 8.54

WHA บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 1,531.60 0.98

AMATA บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 95.30 0.40

LH บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 886.60 1.61
BRI บริษทั บริทาเนีย จาํกดั (มหาชน) 482.90 1.04

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 6.22
CPN บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 168.00 1.93

บรรจุภณัฑ์ 1.33
SCGP บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จาํกดั (มหาชน) 126.90 1.33

วสัดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 0.72
STARK บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 800.60 0.72

ประกันชีวติและประกันภยั 0.55
BLA บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 65.90 0.55

การท่องเทีย่วและสันทนาการ 0.63
SHR บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 748.10 0.63

BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 736.00 3.60
BH บริษทั โรงพยาบาล บาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 39.30 1.20

ICHI บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 230.50 0.53
การแพทย์ 4.80
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อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง (ประเทศไทย) ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน (Investment Grade 

Bonds) 
AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 
A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเก็งกาํไร (Speculative Grade 
Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมีความเส่ียงต่อการผิดนดัชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทติง้ ไดใ้ชสั้ญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ตอ่ทา้ยอนัดบัเครดิตขา้งตน้ เพือ่ใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกว่า
เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทติ้ง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ตอ่ทา้ยเพื่อแสดงถึงการใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดั
ภายในประเทศไทย 

Descr iption Standard and Poor’s Moody’s FITCH Ratings 

Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term 

Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial 
commitments 

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference 
compared  
With AAA 

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable 
to changes in economic cycle or circumstances 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and 
circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

  Speculative Grade 

This group involves speculative elements – capacity for continued payment of 
commitments is contingent upon a sustained business and economic environment 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D High default risk - debtor’s capacity for meeting commitments may be troublesome CCC+ 

CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of obligations C C C 

Default in payment of obligations - D 
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L'l'f \91 fll'jfil 'l'f 1elfltll'W fll'.illil'W el'Wlfl\91 el l'ilL �'Wl 'f'l\91 l ,r flel-:j'\ll'W; el-:j'f'l cJ\olfll'.i\illL'U'W-:il'W �el L�el-:j 
q q q q 

'0'1'\1'11 �1 M�el'ffl'.if1'l.J �111m11 mi el-:i�W'l � rl1ity �-:i11lJ� -:i 'IJ elm 'U\oltrn:::i1-:i11m'U el-:im11o111'il'ffel'l.J\olllJ� "l�1rnLN'W "l i'
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fl()-:) 'WJ'W!U A '.l'i'W 'If 1 VI 'Yf 'WA 1 !ii 'W 't1 tHI 'VI l;l tr 

-:J'IJ!!tl'A-:l:»l'W�flTH1'W 
.

., "' 

W 1'W't1 30 !il'lfltl'W 2565 

� 9) ' � 

!-:J'W (1-:J'VJ'W!! 'tffl<l\911c.ll,j 1:1 fll�\91:li'.i'.i:l.J 

11'WN1flli'Wlfll'.i 

'illfl!1'W if m11:1111:1g;\91 tlfl!ij cJ 

'illflfll'.i'Ulc.l!�'W M'l'J'W 

,, 
Q/ al a:!, I 

'il lfl fll'.i '.i 'IJ '1/B fl'W 11 'W 1 c.11:1 <l'VJ'W 

r111��lc.lftl-:J�lcJ 

mi'.l1�u 11oi'l'i11-:i�1c.1 
,, . "'"" "' 

V!'Wft'WB'W 

.,:::,, Q/ rl -=:i. 

fl'W'Vl'.i'l'WtJ''Vlli: 

v'.J'W� 11oi'fm1n!�011il1t1Mv'.)'W 

f11 l '.i( 'Ul\9lv'.)'W)flg;ft:)_J 

1Ji.\J;1.Jfufl:l.JfJ1:l 

f11 ! '.jftg;ft:)_J 'illflfll'.i r'l l!'W'W <l l'W 

.<:::). QI ,I � I I 

fl'W'Vl'.i'l'WtJ''Vlli\91 BV!'W'Jc.l 

'ill'W1'WV!'W1c.lbl<lv'.)'W�'ill11'Wlc.l!!ft1J-:i11:l.J\91 tu 1'Wi'WiJ (11'W1c.l) 

6 

3, 4, 5 

6 

5 

2565 

503,575,896.35 

22,202,416.68 

2,883,063.05 

8,277,702.52 

536,939,078.60 

10,340,539.86 

622,062.97 

1,096.49 

22,679.45 

10,986,378.77 

525,952,699.83 

126,894,073.24 

1.Jl'VI 

(123,695,466.65) 

522,754,093.24 

525,952,699.83 

41.4481 

12,689,407.3241 

2564 

480,868,355.05 

29,906,958.05 

2,173,987.03 

21,376,264.21 

534,325,564.34 

8,256,653.46 

30,341.97 

615,413.31 

1,738.67 

26,246.52 

8,930,393.93 

525,395,170.41 

135,121,423.13 

(101,275,384.27) 

491,549,131.55 

525,395,170.41 

38.8831 

13,512,142.3130 
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ru 1'1-!n 30 mmu'I-! 2565
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'l'i'UITUIW 
• u 

ip fl'il m 1 m1,1 m 

1J�'hl'Vl \i1e1vlvJvi tl1t1� (:JJ'nl'lfW) 

1i'Ulfl1'.if11-:Jl'Vl'l"I tl1t1� (:JJ'nl'li'l-1) 

1imm1nirmt'Vlv tl1n� (J.Jm'li'U) 

li'Ulfll'.ilflcJ'.i;'Ul�'Ufi'Vl'.i tl1t1� (:JJ'nl'li'U) 

limm1n1-:it'Vlv tl1n� (J.Jm'li'U) 

1Jj,J'V] !el'ff9!1J !elf1'li tl1n� (J.Jm'li'U) 

1imm1'Vlm1t'Vlv1i'U'l!1\91 tl1n� (J.Jm'li'U) 
., ' ., 
1IT�flelfl'aH 

u1,T'Vl �'U"Mt:JJ'Wtl'Vlv tl1n� (J.Jm'li'U) 

ill v111 r1 ii II ti� 1 r1ii K ru'Yi 

u1,T'Vl 0'U 'hmm n'U1'i10fa tl1n� (J.Jm'li'U) 
"' d 

'l"llill'IIU 

u1'hl'Vl 9ivl 00arl' tl1n� (J.Jm'li'U) 

u1,T'Vl 1cYi'U'Vlfa 1ma r10!iJ0mt'U tl1n� (J.Jm'li'U) 

1Jj,J'V] 'ffcJl:JJlml1Jtli:llil'ff tl1t1� (:JJ'nl'li'U) 

u1,T'Vl tem hhinrl' tcYi'Ut\910{ tl1n� (J.Jm'li'U) 

1Jj,J'VJ 'ffcll:JJll�fl l fl'.i tllfl� (:JJ'nl'li'U) 

u1,T'Vl mti'1 1-avlt'litt�'W'li tl1n� (J.Jm'l!'U) 

mr1 l tt foun11n'l-lmv111t1�m1ie1m1 

1Jj,J'V] !!0�1l'U'li 0'U 1 vH !'Jitlj1'ff tl1n� (:JJ'nl'li'U) 

u1,T'Vl t'Vl!�(l u�r11cYi'ff r10:JJ1;J'Wtr1i''W tl1n� (J.Jm'li'W) 

u1,T'Vl 0'Wvlrn'li'Vl tl1n� (J.Jm'li'W) 

1Jj,J'V] 0'U'l'l'li le)'(l�;]'ff tl1t1� (:JJ'nl'li'U) 

1Jj'j,j'V] 'VlJ fle)jtl0!'.ii''W tl1t1� (:JJ'nl'li'U) 

tl7tn'U'M'W1cJ 

178,900 

78,700 

103,600 

87,900 

98,800 

134,800 

4,086,000 

21,200 

261,300 

402,900 

221,500 

168,689 

272,300 

427,000 

47,400 

69,300 

123,300 

289,300 

69,200 

1,286,700 

'HH.lr!�'\JiM 

J.Jr1�1v�11nrn J.Jr1�1i�'WM'Vl'W 

(1Jl'Vl) 

2,504,600.00 0.50 

2,504,600.00 0.50 

54,787,485.00 10.88 

10,270,350.00 2.04 

15,850,800.00 3.15 

6,350,775.00 1.26 

1,501,760.00 0.30 

15,502,000.00 3.08 

5,311,800.00 1.05 

7,844,000.00 1.56 

7,844,000.00 1.56 

11,823,825.00 2.35 

11,823,825.00 2.35 

61,034,770.20 12.12 

26,188,500.00 5.20 

8,749,250.00 1.74 

3,677,420.20 0.73 

4,084,500.00 0.81 

16,012,500.00 3.18 

2,322,600.00 0.46 

33,121,554.00 6.58 

14,899,500.00 2.96 

5,671,800.00 1.13 

1,504,360.00 0.30 

4,844,000.00 0.96 

6,201,894.00 1.23 

หน้า 17



110'.l'l'J'l-lltlAli'l-l'lllVlif 'l-lAll:IJ'l-l't10i'I ttai'I' 

_ 1 "' "' 
'.1'.I.Ju'i�l10'.I.J'iltli'l�!0tlA!'.l'l-li'l'.i'l'J'l-l 

tll 1'1-!'n 30 !:t.Jllltl'l-1 2565 

1J1rJ'Vl Ul'W� tl1t1A (lJ'nl'll'W) 

1J1rJ'Vl U.fl1lJ l'V'll!lt)1 tl1t1A (lJ'nl'll'W) 

1J1rJ'Vl "lilfl '1"111!1tl1 tl1t1A (lJ'nl'll'W) 
A Q.I Q.I ,=:,, 4 0 Q,I 

1JJEl'Vl '1"1'1'.1�1'W1JJ'iJ''Vl1i lllflA (lJ'nl'll'W) 

1J1rJ'Vl lfl'1'l.Hl'1 l'V'lln01 '1f'WltHJ1t tl7t7A (lJ'nl'll'W) 

1J1rJ'Vl tft1vl lg'Wl'W011i �mrneium'W'Vl tl1t1A (lJ117'll'W) 

1J1rJ'Vl U\ll'Vl. J1ir'WU'1�fll'il'i'1utin tl1t1A (lJ'nl'll'W) 

1J1rJ'Vl viv\li lg'Wl'Wel� tl1t1A (lJ'nl'll'W) 

'.lJ1rJ'Vl U\ll'Vl. tl1t1A (lJ'nl'll'W) 

u1rr'V1 U\ll'Vl. ir111uut1�N�\llm\ll111ivlJ tl1nA (lJm'll'W) 

1J1rJ'Vl l'VlcJ00clt1 tl1t1A (lJ'nl'll'W) 

,=:,, a/ ,/,=:t,:::t c:: rl 3'�1 0 Q.I 

1JJ,J'Vl llJ!ll0'i 'li'Wl'V'lt'lfl'I/ fl1U lllflA (lJ'nl'll'W) 

'.lJ1rJ'Vl !lJ l 'W l�fl'li tl1t1A (lJ'nl'll'W) 

'.lJ1rJ'Vl "w 10 tl1t1A (lJ'nl'll'W) 

ACll A A Q.l r/  A ef o Q.I  

1JJEl'Vl'.lJ'i117'i'ff'W'Vl'i'V'lcJ fl1'-ll'Vl'V'l'V'llU!'llcJ lllflA (lJ'nl'll'W) 

1J1rJ'Vl 'U\ll-:ifl1 '-' I 'Viel tl1t1A (lJ'nl'll'W) 

u1rJ'Vl ti'.ieMl'VlcJ ur1uu\ll0t1 tl1nA (lJ'nl'll'W) 
d ' 

'.lJ1rJ'Vl rlfl�ffcJllJ�t'l'CJf'-1 tl7t7A (lJ'nl'll'W) 

:u1rJ'Vl rf�'1'1'1'� r10!u011i'W tl1t1A (lJm'll'W) 

'.lJ1rJ'Vl l1'W�Ai0 tl1t1A (lJ'nl'll'W) 
,!I J 

01 'Yil'i !!i'l�!i'l'i0'.IA:t.J 

'.lJ1rJ'Vl �ii'W fl1U tl1t1A (lJ'nl'll'W) 

'.lJ1rJ'Vl lglJ!fl l'i'1'!\ll'iel'.l\il fl1U tl1t1A (lJ'nl'll'W) 

1J1rJ'Vl llJl'WeJ1 �'Wl\lleJ1l'Wi'WU'W'1 tl1t1A (lJ'nl'll'W) 

'.lJ1rJ'Vl !0'1'1lftfll tl7t7A (lJ'nl'll'W) 

'.lJ1rJ'Vl ell1 llel'W\91 U 1:/A 'H'V'l'V'l'1lcJ tl1t1A (lJ'nl'll'W) 

tl7'U1'W11'W1cJ 

900,300 

152,400 

518,700 

140,600 

103,600 

366,700 

207,200 

343,900 

881,300 

67,300 

97,000 

107,400 

1,233,500 

301,340 

270,900 

66,000 

45,500 

272,500 

54,700 

363,569 

230,500 

90,600 

455,004 

182,400 

313,900 

Hlclt'l�'Uel'-1 

lJt'lfllcJ�li'i'ilJ lJ'1flll1'WcM'Vl'W 

('.Ul'Vl) 

114,852,050.00 

11,073,690.00 

4,953,000.00 

2,826,915.00 

12,443,100.00 

6,889,400.00 

17,876,625.00 

5,180,000.00 

4,917,770.00 

33,048,750.00 

10,162,300.00 

5,480,500.00 

6,681,416.40 

2,201,700.00 

2,985,070.00 

1,494,646.40 

29,870,940.75 

5,201,280.00 

3,811,500.00 

2,104,375.00 

2,452,500.00 

2,940,125.00 

13,361,160.75 

35,574,440.00 

2,789,050.00 

4,983,000.00 

15,925,140.00 

6,384,000.00 

5,493,250.00 

22.81 

2.20 

0.98 

0.56 

2.47 

1.37 

3.55 

1.03 

0.98 

6.56 

2.02 

1.09 

1.33 

0.44 

0.59 

0.30 

5.93 

1.03 

0.76 

0.42 

0.49 

0.58 

2.65 

7.06 

0.55 

0.99 

3.16 

1.27 

1.09 

หน้า 18



fleH 'l'J '1-1 !tl fl '.Ii 'I-I '111 vr1:J\ff11! :IJ '1-1 'l'l tH'I 'l"I al:T

-1 .. ... 

-31J 1J 1::: flel m 1 £J 't"I::: I eltl \ll 1-3 'l-l't"l-3 'l'J '1-1
V .. 

tu 1'1-1'1'1 30 !:IJ'lfltl'I-I 2565 

d 

fll1!!'1"1'1'1£J 

'lJj'J,J'Vl flg-:]!'Vl'l"I\Pj�\91!1'11f111 111f1fl (lJ'l'i1'11'W) 

'lJj'J,J'Vl 11-:]'V'll'J1'U1'11Jlg-:irn,JtJ1111f1fl (lJ'l'i1'11'W) 
I "' v 

flWl'lel-:J!'}']£J1!!'1:::1:T'l-l'l1'1-1lill1 

'lJjj,J'jl] !tlff leH'\11'1 !!0'W;1ffei1'Vl IJlf)fl (lJ'l'i1'11'W) 

111:::fl'l-lftmrn:::1.h:::fl'l-!,r:l\ll 

'lJj'J,J'Vl flg-:i!'Vl'V'l'.U1:::f1'1-!:ii1\91 111f1fl (mn'll'U) 

QJ OJ .<::I, OJ d 

'l"IWl'l-lleli:T -3'tt11:IJ'l'l1'1"1£J 

'lJj'J,J'Vl eirn,1::: flt111lm1'li'W 111nfl (l.Jm'll'W) 

'lJjj,J'jl] 'lJj'Vll!Ul'J 111f1fl (lJTTl'll'W) 

'lJj'J,J'Vl 1iil}m1faiWJm 111nfl (l.Jm'll'W) 

'lJj'J,J'jl] !!'1'1-!�!!el'W�!,fo1111f1fl (lJ'l'i1'11'W) 

'lJj'j,J'jl] !!ff'WITT IJlf)fl (lJ'l'i1'11'W) 

'lJj'j,J'jl] i1J1Jil110'11!el flel1'.Uel!1i''W 111f1fl (lJ'l'i1'11'W) 

'llmb1rn::: l't"t;=i1:T�m\· 

'lJjj,J'jl] 101:iicJ !ell!el'li'W IJlf)fl (:JJ'l'i1'11'W) 

'lJj'J,J'Vl 'Vl1t11mrW1'W l 'VlcJ 111nfl (lJ'l'i1'11'W) 

'lJj'j,J'jl] flWU'Wflg-:]!'Vl'V'I IJlf)fl (lJ'l'i1'11'W) 

'lJj'J,J'Vl m-:i�1'l-!1rn:::n1 hhl/1n7-:i1V1'1"1 111nfl (lJ'l17'11'W) 

'lJjj,J'jl] !flel1 !�fl'l1!'V'l';iff ('.Ul:::!'Vlrl'l'Vll'J) IJlf)fl (lJ'l'i1'11'W) 
,,: , .e:i. a  .e:i, G '11'1-11:T1'1-1el!'t"lfl'l'l1el'I-I fli:T 

'lJj'J,J'Vl !17'1-!1 llJ 1m�1!f! l'Vll'Wflff 111nfl (l.Jm'll'W) 

'lJjj,J'jl] !f\'1/0 0!'11'1 l 'Vll'Wflff 111f1fl (lJ'l'i1'11'W) 

736,000 

39,300 

748,100 

65,900 

800,600 

126,900 

95,300 

482,900 

168,000 

886,600 

1,174,600 

1,531,600 

443,600 

445,800 

229,100 

916,300 

158,100 

103,100 

173,100 

" rncJri:::'lrn-:i 

lJ'1�1l'J�'li';i';ilJ l.Jrl�1!1'WM'Vl'W 

('U1'Vl) 

25,259,650.00 

18,952,000.00 

6,307,650.00 

3,306,602.00 

3,306,602.00 

2,899,600.00 

2,899,600.00 

3,762,820.00 

3,762,820.00 

7,011,225.00 

7,011,225.00 

32,685,798.00 

2,077,540.00 

5,456,770.00 

10,164,000.00 

8,467,030.00 

1,374,282.00 

5,146,176.00 

44,857,719.00 

1,259,824.00 

29,757,150.00 

2,565,920.00 

7,559,475.00 

3,715,350.00 

15,285,150.00 

4,639,500.00 

10,645,650.00 

5.02 

3.77 

1.25 

0.66 

0.66 

0.58 

0.58 

0.75 

0.75 

1.39 

1.39 

6.48 

0.41 

1.08 

2.02 

1.68 

0.27 

1.02 

8.91 

0.25 

5.91 

0.51 

1.50 

0.74 

3.03 

0.92 

2.11 
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fl0-:l'tJ'Wlillilfi'W'll1Yl'rl''W�lll:IJ'l-lmrn '\"lilt!' 

• I "' " 

-:iuu'i�r10m1tm�10t.11i11-:t'Wi:l-:l'tJ'W 
"' .. 

tl! 1'W'Yl 30 lil'.lfltl'W 2565 

1l11J'Vl 'li.f11'.i']jl-:i 'llltl\?I (:JJ111'1i'W) 

111'.hl'Vl 'li!'W-l'Vll'J tS'W1huci�-:imru�fl0'Wtrnffl'IY'W 'llltl\?l(:JJ111'1i'W) 

Yli:lllil't'ii:tfl'Ylr'l"lil ,ih, 10 i0 

mri1ufoa 

u1'.hl'Vl u�Ufl f11'LJ i1t1\?I (:JJm'li'W) 

QJ v rMl --=!. 
'111:lfl'Yl'i'l"ltl 11Hllil'Yl�l1Jtl'W 

1 uir1 ii ty u tr lil-:t il'Yl ti 

1i'Wlfll'i'Vl111'il'Vll'J1i'W'lil\?I 'llltl\?I (:JJ111'1i'W) - Wl 

1l11l'Vl � 10 'llltl\?I (:JJ111'1i'W) - W3 

'i11J!�'Wi:l-:l'tJ'W ('ilfll'tJ'W 491,249,612.72 1Jl'Yl) 

'lll'W1'W'l1'U1l'J 

232,500 

232,600 

43,200 

40,860 

69,540 

'.i0l'J'1�'1J0-:! 

:JJ'1�ll'J�li'.i'.i:JJ :JJ'1�1t1'W'1-:i'Vl'W 

(1J1'Vl) 

7,557,550.00 1.50 

4,533,750.00 0.90 

3,023,800.00 0.60 

2,840,400.00 0.56 

2,840,400.00 0.56 

503,561,595.35 100.00 

14,301.00 

14,301.00 

503,575,896.35 100.00 

หน้า 20



OJ "' 

ru 1'1-1'11 30 UJ'lflti'l-1 2564 

" OJ 

'l:!mll:1-lt!J 

:ifi fl'll fll'j lfllJ\ll'j 

u1,i'Vl r111o1f �1101m�ui1:1V11 u1n191 (lJm'li'W) 

fi'Wlfll'J 

1l'W71'17'.if1g�f110�1lcJl Ulfl\91 (lJTTl'li'W) 

'll'Wll'l1rn1-:i1V1V1 u1n191 (lJTTl'li'W) 

'll'Wll'l1rni1m1'Vlo u1n191 (:iJTTl'li'W) 

1l'W71'17'.i!flcJ'.i�'WlA'Wfim Ulfl\91 (lJm'li'W) 

1l'Wll'll'.f1'VlcJ'l"ll'ill'lHJ Ulfl\91 (lJTTl'li'W) 
OJ ' " 1iJl>JfltliJ1H 

'!Jj,J'V] iJ'ff!'Vlfo l'l"la!lJ0! n1'J.l Ulfl\91 (lJTTl'li'W) 

'!Jj,J'V] �'W;!lJ'Wtl'VlcJ Ulfl\91 (lJTTl'li'W) 

ill vi11 fl ii mi� 1 flii i, ru crl 

'!Jj,J'V] �'W l\91'.illJl !1'W!1l0!1:1 Ulfl\91 (lJTTl'li'W) 

'!Jj,J'V] vHivi 1rrnrnni !l'lili'HHl Ulfl\91 (lJTTl'li'W) 
... ' 

'1''11 ti! '}HJ 

u1,i'Vl 'livl 00mf u1n191 (:iJTTl'li'W) 

'!Jj,J'V] !cfi'W'Vlhi 5!'Vlrl 1'10!U01'.fi'W Ulfl\91 (lJTTl'li'W) 

u1,i'Vl 1:101:iJ foau0ml111 u1n191 (:iJm'li'W) 

u1,i'Vl le/lJ 1u'.fin111cfim1o10! Ulfl\91 (lJTTl'li'W) 

'1"1'[-:i-:i1'W!!il�i;Tlfil1t11U1flfl 

"">. Q/  Q/ A .l. o Q/ 
'IJ'.ill'Vl 'l"IM�l'W'U'.i'ey'Vl'll 'illf1\91 (lJTTl'li'W) 

u1,i'Vl 1ei1:11i (1h�rnr11V10) u1n191 (:iJm'li'W) 

'!Jj,J'V] navl !g'W!'W0!1i �!1rlrl0U!lJ'WVl Ulfl\91 (lJTTl'li'W) 

'!Jj,J'V] 1001!vl'I! Ulfl\91 (lJTTl'li'W) 

'!Jj,J'V] Ulol'Vl. Ulfl\91 (lJTTl'li'W) 

'!Jj,J'V] 1'VlcJel'BcJrl' Ulfl\91 (lJTTl'li'W) 

Ul'W1'W'l1'W1cJ 

113,200 

73,900 

147,100 

39,800 

87,300 

189,800 

739,800 

54,100 

162,300 

253,700 

531,100 

357,350 

485,640 

527,400 

190,200 

214,700 

831,700 

565,000 

2,620,300 

933,500 

171,200 

('Ul'Vl) 

5,348,700.00 

5,348,700.00 

50,911,725.00 

2,771,250.00 

17,872,650.00 

5,253,600.00 

5,085,225.00 

19,929,000.00 

33,871,800.00 

8,877,600.00 

24,994,200.00 

24,978,575.00 

7,790,400.00 

17,188,175.00 

64,015,676.00 

33,193,750.00 

12,507,250.00 

10,878,336.00 

7,436,340.00 

102,929,527.00 

4,897,650.00 

13,096,700.00 

7,111,035.00 

19,492,500.00 

10,848,042.00 

37,340,000.00 

10,143,600.00 

1.11 

1.11 

10.59 

0.58 

3.72 

1.09 

1.06 

4.14 

7.05 

1.85 

5.20 

5.19 

1.62 

3.57 

13.31 

6.90 

2.60 

2.26 

1.55 

21.40 

1.01 

2.72 

1.48 

4.05 

2.26 

7.77 

2.11 
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fl0-31:J'Ulll\llli'U'lll\ll'lll''U�ll!lJ'l-!'tTtlil 't'lil'fl 

-• .. "" 
-31.JU'j�flOmlml�!Otl\ll!-3'Ufl-3lJ'U 

., .. 

ru 1u'YI 30 1:1,1:mau 2564 

,:9, .<=:.!,, """ c! 

'tl'O!!fl�'fl-3't'IUl'I 

'LI'hi'Vl !:IJ!'ileJ1 'lltirv'l�n'lf nN tl1t1\ol (:1.Jm'li'U) 

c:,. Q,1 .0::,, ,=,, <2.1 o'  -=- rl o Q/  

'IJ'.irJ'Vl'IJ'.i'r11'Hl"\.l'Vl1'V'll'J f)J-:J!'Vl'l"l'l"lltl!'lil'J 'illf)\91 (:IJ'r11'1i'U) 

'LI1ri'Vl rf'½i'l'1i1i rie:ii'tlmnt'U tl1n\ol (:1.Jm'li'U) 

'LI1rl'Vl 'il'lililU�i'l''l/-:1 tllfl\91 (:IJ'r11'1i'U) 
dt dt 

orn111rn�1mo-3\ll:1,1 

'IJ1rJ'Vl l'il1ty 1flrlfitl!C\'lell'r17'i tllfl\91 (:IJ'r11'1i'U) 

'LI1rl'Vl �:ii\il'U n7:J tllfl\91 (:IJ'r11'1i'U) 

'LI1rl'Vl ,g:IJ!'fl 1rn11ll'iel-:J\ol n7tl tl1n\ll (:IJm'li'U) 

'LI1rl'Vl l:IJl'Uel1 �'U!\llel11'Ui'Ull'Url tllfl\91 (:1J'r11'1i'U) 

'LI1rl'Vl lg'Uel71 �'Ui'l'!!\ll'U'Vl 1'LI'i�1'lf tllfl\91 (:1J'r11'1i'U) 

'LI1rl'Vl el11 !!el'U� U �\91 'li'l"l'l"lrlll'J tllfl\91 (:1J'r11'1i'U) 

' .. ., 

fl11'YltH!'Yltf1!!fl�'fl'U'Yl'Ulfl11 

'LI1ri'Vl � rn111ru nN tl1t1\ol (:1.Jm'li'U) 

QJ QJ c:,. v d 

't'l\?ll'UlO'fl-3 'Hl1:l,l'Yl1't'ltf 

'LI1rl'Vl 1o'B'U'Vl1rl'Vi\iilJ'U1 tllfl\91 (:IJ'r17'1i'U) 

'LI1rl'Vl !!1:t'U�!!el'U�!.o/7'ff tllfl\91 (lJ'r11'1i'U) 

'LI1rl'Vl ijfl1'1tl tllfl\91 (:IJ'r11'1i'U) 

1!'rltu 

'IJ1rl'Vl '1/lU'Ul tllfl\91 (:IJ'r11'1i'U) 

'll'UtT-31rnda�n�m� 

'LI1ri'Vl vi1eJ1mrW1'Ul'Vll'J tl1t1\ol (:1.Jm'li'U) 

'LI1ri'Vl l'fleJi ,gn'lfl'l"lrn (1h�1'Vlfll'VlcJ) tl1t1\ol (:1.Jm'li'U) 

tl l 'U1'U 'r1 'U 1 l'J 

248,600 

249,500 

153,200 

1,197,500 

364,100 

374,600 

67,800 

175,404 

302,648 

91,400 

1,174,600 

790,100 

289,459 

281,100 

926,600 

240,600 

242,500 

250,200 

121,600 

('IJl'Vl) 

4,773,120.00 

4,773,120.00 

23,138,650.00 

5,139,700.00 

12,753,900.00 

5,245,050.00 

28,563,070.80 

10,558,900.00 

5,057,100.00 

3,457,800.00 

5,262,120.00 

2,527,110.80 

1,700,040.00 

25,488,820.00 

25,488,820.00 

3,650,262.00 

3,650,262.00 

16,137,339.25 

16,137,339.25 

27,634,865.00 

14,687,475.00 

8,015,090.00 

4,932,300.00 

5,189,500.00 

5,189,500.00 

21,014,800.00 

15,512,400.00 

5,502,400.00 

'je)l'Jrl�'Uel-:J 

:IJ11�111'Uri-:i'Vl'U 

0.99 

0.99 

4.81 

1.07 

2.65 

1.09 

5.94 

2.20 

1.05 

0.72 

1.09 

0.53 

0.35 

5.30 

5.30 

0.76 

0.76 

3.36 

3.36 

5.75 

3.05 

1.67 

1.03 

1.08 

1.08 

4.37 

3.23 

1.14 
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t10-3'1'J'l-!1u\llfi'l-l'l/1V1rf'l-lmm'l-l'l'l0i1 'l"lflIT 
.I "' "" 

-3'.IJU1�t101n1Ui1�10U\lll-3'1-1il-3'1'J'I-I 

ti! 1'1-!'n 30 llJ'.tllU'I-I 2564 

� ' -=i. 1.t  ai, d 
'II 'I-IIT1'1-10!ilt1'1'110'1-1 t1IT 

A Q) Q) ,,, 

'lHl'Vlilfl'Vl'.i'l"HJ 

1ihY'Vl t\il'1;7�hm11 milfltr (1h�t'Vli'll'VlcJ) �lfl\il (1Jm'lf'I-I) 

1J11sJ'Vl e11m lll 1mBt�fl 1'1'1'.i'Wffff �1n\il (llm'lf'l-1) 

1l1'lsJ'VI lfl'l/0 0lilfl 1'1'1'.i'Wfltr �lfl\il (1J'l11'lf'U) 

., OJ 

'l:'!'l-ltll:1-Jf)! 

1l1'lsJ'VI t1'1-1�\il6'el �11'1\il (1J'111'lf'I-I) 

1mhr1f!Jt1IT\ll-3if'l'lfi 

1J1'lsJ'VI l�'Uel11 B'Ufill\9l'UV11tl'.i�11'li �11'1\il (1J'111'lf'I-I) 

1'.nJ!1'1-!il-3'1J'I-I ('.ili'll'l'J'l-l 445,080,241.061Jl'l'I) 

�1'1-11'1-!Yl'Wll'l 

15,400 

153,800 

179,300 

514,800 

33,560 

'.iell'lil�'lJM 

m1�,v�1nrn m1�1t1m1�'Vl'U 

(Ul'Vl) 

24,431,725.00 5.08 

5,451,600.00 1.13 

8,535,900.00 1.78 

10,444,225.00 2.17 

462,078,155.05 96.09 

18,790,200.00 3.91 

18,790,200.00 3.91 

480,868,355.05 100.00 
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;ilcJM 

;ilcJM11il1h.JNi'l 
• 

11vMffeimilv 

� ,.,,,; :ilcJ l\91Bil 

11m1v'l� 

�1H
1

�w 

•

�1 l ��1 cJ l il fll;j11.J'liB�il11'W 1cJi'lsl'VJil 

�ll��1cJt'j,j 

' . 

'JlcJfll;jf1l l n1''VlTivi1n1o1�m1m1ilMVlil 
' ' 

m 11 �:u�1-1 l il ftil 'Vl f'wti:j''VlTI'il 1nm119111il il s:Jlil n Bilm1i11il M 

in m1i1�ilM 

m11�:u�1-1 l il rtil 'Vl1'1"1 tey'VlTI'ill nm 119111 'Wils:Jlil11-as:i11 nm1i 11il M 

3 

5 

3 

5 

5 

3 

3 

2565 

12,326,866.75 

25,804.19 

187,064.41 

12,539,735.35 

5,991,630.39 

206,607.94 

440,401.14 

55,900.00 

1,485.00 

26,459.03 

6,722,483.50 

5,817,251.85 

1.Jl'Vl 

48,853,410.81 

(23,461,830.36) 

25,391,580.45 

31,208,832.30 

(3,870.61) 

31,204,961.69 

2564 

8,802,148.60 

69,244.35 

228,385.85 

9,099,778.80 

5,676,050.59 

195,725.84 

417,205.16 

56,000.00 

2,830.00 

48,739.34 

6,396,550.93 

2,703,227.87 

6,068,503.33 

65,497,478.21 

71,565,981.54 

74,269,209.41 

(4,027.31) 

74,265,182.10 
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' 

,;Ii] !!i:'ffl-;I ill".i ! uiiuw11 UtH ff'kl 'l'l�'YliiIT'l'lfi 

d ..M  � a,, 0.1 d a.. fll ".i ! VUJ '1J'W( '1 \'I M)iJ''Vl TI '1J el .;J fl'W '\il';i'V'l l:liJ''Vl TI 'il 1 f1 

f11".il'l1!'W'lN1'W 

m ';j I vt lJ �'W( '11'1'1-:J)'lJ e1-;1«'W 'V1 f 'V'I vcy'Vl n i 'W ';j� 'YI 11-:ill 

«'W'Vlf'V'lviJ''Vln ill 1'W�'Wll 

fl'kl'Ylf'V'lcJfl'VlTI ill 1'WU'171:J1J 

('l;J'1fi1r'l'W'Jl:J'1� 10 'lJl'\11) 

r'l'W'Jl:JMl'J'W ill 'J'W�'W1J 

mn : 11il11:J'1-!l'VJ'W�'1J11:Ji'W1�1111-:ill 

11f1 : 'Vi'W'Jl:lM'VJ'W�fllcj}tl;j'Wi'W".i�'Vi11-:J1J 

r'l'W'JcJ'1-:i'VJ'W ill 1'Wum1:J1l 

'lJl'\11 

2565 

31,204,961.69 

67,458,455.78 

(98,105,888.05) 

557,529.42 

525,395,170.41 

525,952,699.83 

13,512,142.3130 

1,683,701.0740 

(2,506,436.0629) 

12,689,407.3241 

2564 

74,265,182.10 

79,330,948.94 

(172,637,923.36) 

(19,041,792.32) 

544,436,962.73 

525,395,170.41 

16,318,871.9568 

2,133,145.6261 

(4,939,875.2699) 

13,512,142.3130 
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·1nnmMYJ1.h::;neiu-:ium1ilw
1Xl'l1f1JUj'h!��1'h!� 30 !:IJ'lfltl'h! 2565

2. 

Cl/ QJ ,:/ QJ ll.l d d QI d QJ ,:/ ,:::\.0::,, ,:;:I, O 9J 

'tt�fl'Vn'l"lcJUTI::;\911:'ll\?1'11flfl'Vn'VHJ ("fl.TI.\91.") l:JJel'J'W'Vl 19 fJlJfll'\Al'Wli 2547 :JJl<l'W'l'J'W'il\?l'Vl::;!UcJ'W'ill'W'J'W 5,0001:ll'W'l.Jl'Vl 

(mJ<11�'W 500 ii'1'W'l1'W'JclM'l'J'W lJTilll'l1'W1cJTI<l'l'J'WTI::; 10 'l.Jl'Vl) t<i'1iifll'l1'W\?l'J::;cJ::;nmimr\?l'Uel<lflel<l'l'J'W l\?lcJ�'l.J11'J'Vl 

rH1fl'Vl 1'1"1 Vil \?I mrnel<i'Vl 'W li'W '157\91 �lfl\?I ("'l.J1£J'Vl ll \?lfll'J") l�'W Nil \?I fl l'J flel<i'Vl'W1rn::;mcJ'Vl ::;d'.i cJ'W 'r'l 'W 1cJM'Vl'W 1m::; 
'I OJ q 'I 

li'Wlfll'Jfl'fffl'Jl'VlcJ �lfl\?I (:JJ'Vll'l5'W) l�'WN\?IUTINm.h::; lcJ'lfif 
"'"' 

V 
Ji 

V , 

<i 'l.Jfll'J l�'W 'U i l>i' ll \?I 'VI l'U'W \917:JJ 11 'W 11.J B 'IJ� 'Vl 7 <i 'IJ tlJ 'b'ft7'111 'l.J fl el '1 'l'J'W nrnrn:; fl el '1 'l'J 'W ftl'J el <i In cJ <i 'b''l"IY! ft':JJ 1r1 :JJ'l.J 11'! 'V1 ll \?I fll'J 

MVJ'W fll'r'l'W\?l l\?lcJ '11>i'f 'l.Jml:JJl� 'W'l5el'l.J'illfl fl.TI.\91. ("U'W'JDB'IJ�'Vll<l'!Jtl.j'b'") fl'J'W!i el<l� 11m1.JB'l.J�'Vll<l'!Jtl.j'b'lii'11>i'n111'W\?I '1f

mM 'l'J'W 1.JB 'l.J� \917:JJ:JJl\91 'J;il' l'W mn 1 cJ<i lh! 'Vl 7 <i fl m�'W � el eJ fl 1 \?I cJft' mi'lfl'b''V<l'IJ tlJ;
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4. 

5. 

'.i11.Hl11J 

'h,1m1'il\ll'\111-:i'Linm1'W 'lit rl'W l 'U\lll:IJU'W 1tl611�V11-:i11 t\J; Nl1J'Li1m1lii'eN 'I, ,1}\,,ir11.1�tl 'lHrn:;m1 tl1:;mru mrnm1.1tl1:; fm 

�-:J�firnm:;'Vl'U�el 'ill'W1'Wt1'W�t�1.11eu'Mn'Ufl'W'Vlf 'WV Vlrlfl'W ':i71JM fll H�11.1 ur1:;m1t1J\lltr11Jeu'eJ¾jrlt�1J1fl'Ufl'W'Vlf'Vl cf
di= al = JI ,::9 d = J = I \JJ O d \JJ <J} trn:;V!'W ft'W 'Vlel l'iltfl\ll 'U'W GJM Nrl'Vltfl\ll 'U'W 'i]'j-:JeJl'ilU\ll fl\lll-:J b 'U 'ill fl 'ill'W 1'W 'Vl'U':i:;mru fll'j b1 

"
'" = 

'llell-:J'WM'l'J'W 

6U11J!�'WMYJ'W 

' ' 
� V t::::\ .c::::l .o:::t 'i/ V 

':ilfJf)l'J'.li':i fl 'ilf11J f)'ilfll':i't'U f1fJ1 'lleN O'W 

2565 

955,925,334.50 

958,609,373.65 

'Ul'Vl 

2564 

1,107,210,786.22 

1,219,528,123.29 

l 'W 'j :;V! 11-:JU flel-:J 'Vl'W �'j 11.lf) l':i'li';i n 'i]';i :;V! 17-:Jfl'W �ftll'lill fl'U 'U11J 'Yl '\) \l) fll'j u ri:; f)'i] fll'j t'W �-:i � N't{e:iti' 'WU ri:;/Vl1 el fl'j';i:IJ fm
q q f!J 9.1 q 

' " ' 

t�1.11n'Wfl'U'U11f'Yli\llm':itrn:;ne:i-:iVJ'W ':i71Jf11':i'nft71'lt)!l'l-:Jflci11rl1V1f'Uufl'WiJ'\ll1'W'n 30 t:1J1111.1'W 2565 irn:; 2564 �
" 

\91-:i�e:i 1tJu

2565 
= Q./ Q/ Q/ r/Q,J O Q./ 'U';i'hl'Yl'Vlrlfl'YJ';i'W1J'il\llfll':iffeM'l'J'W TI'W'lil\ll 'illfW\ 

5,991,630.39 

440,401.14 

'Ul'Yl 

2564 

5,676,050.59 

417,205.16 

TI'Wl'fll':i'Yl'Vll';i l'Yl1JTI'W'li1\ll 'illfl\ll (:IJV!l'li'W) (t�:IJ�e) Ii'Wl'fll':i'Yl'Vll';i l'Yl1J 'illfl\ll (:IJV!l'li'W)) 

- 'lmn'W:;N'e:ie:in'V!�n'Ylf'Vlv
"' qJ 

'" = 

'llelt-:J'WM'l'J'W

6U71Jt1W:M'l'J'W 

':i71.1Mt1'Wif'WNrl 

10,462,413.39 

4,793,458.80 

155,268.00 

12,214,180.20 

12,431,082.66 

'W l1J'U71Jfll':if)l'Vl'W\ll':il'fll 

':il'fll\llrll\ll 

\ll1:IJ�'U':i:;fllfl'�l1J 
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I I I I !I/ 
OJ d d .di dd o QJ QJ � d d 9/ OJ QI d 

tU 1'W'\ll 30 llJ'lfll:J'W 2565 m,� 2564 ffel-:i'l'J'Wlll:J'el�Ml'l'lft'el'\ll:J.Jffl'j'�fflflt\Jfl'Ufl'ilfll';j'V]lfll:J1'UeHfl'W �-:i'W 

'IJ1'\ll 

2565 2564 

I d QI 9) I 

fl lli'J'J :JJl'Wl:J:JJ fll'J 'ii� fl l'Jfl l,!l 'ii 11:J 
I d d 9) I 

fl lli'J'J:JJl'W 1:JlJ'W 71:J'\ll� l'IJ l:J'W fl l,!J 'ii 11:J 

li'Wlfllrn'l-m1'Vll:J'Ji'W'b'l\91 'illfl� (:JJ'111'b''W) 

511,796.39 

37,618.43 

5,326,101.00 

505,794.79 

37,177.30 

I � ,=:g d. llJ 9/0J � QI rl .di d d. I .,:!! ,. t:1. � 
1 

9J 91.,:!! ,. l,JM1�\91li'J'J:JJ 'rl:JJll:JIH 'Jlfll'\ll'il� l�'J'IJ'illflfll'J'Ull:Jft'W'\ll'J'l"ll:J'rl'J'elliJ'W'Jlfll'\ll'il�'illl:Jl'l"l'el !'el'W'rl'Wft'W 'rl�'el'W !�l:J'Jll:Jfll'J 
QI • �I d. � J Gt _ 1 � • CJJl "JI "JI. QI .d. QJ • 

1.J/ �,!Jflftl'Jll.l'W'Jll:Jfll';i'\lllfl�'U'W 1'WJ;1'.fll'l"l1.Jfl\91'J�'rl17,!J�OJ5'elllft��'Ull:J (�'J'J:JJ\911;11�) tU 1'W'\111�l,jftfll fl'el,!l'l'J'W 'll'Jlflllft'W'el 

''el 'lJ 71:J 1 'W \911;1 l� �iift il l'Vl fl ti 'el,!), 'W fll'J1�l,j 1;1 � 1�� li'J'JlJ 'lJ 'el,!) ff'W '\I] 'j'\"l ,fo 1;1�'yj d ff'W � ,!lll 'W 1'U � '!J�'\111,!J'!J tl!i�l� l:J1 �'el,!) 

f17'rl 'W � 1 tt' � 'el-:i1'�l,lft � 7�11:Jl,Jft �1�� li'J rn t:Jm-3''W 1'W m w � 1liil\91 m� �ilftm'l"l fl ti 'el -:i rl1'rl 1'1.Jff'W 'Vli'l"l V'rl1'el'rldff'W�ii 
QJ d QJ .di, \J) I 

� Gj ,.J,,:::1 I llJ 9/ _1 I � M'JoJ tU� l� l:J1fl'W 'rl 'J 'el tlJJ;1'7lJl'Jtl'rl l'Jlfl ll ft'W 'el OJf 'el 'U 11:J !'W \91 ftl�'\11:JJ 1;1' .fll'l"l flft 'el ,!J !� fl 'el ,!l 'l'J'W 'il�l.J 'J � lJltU l,j 1;1 fl1 �\91 li 'i'J:JJ 
,. Gt "JI 

� - I � I ..J QI I rl 
1 "J} 

9) .d. QJ llJ 91.d, 
d. 91 ! � l:J ! 'b'l '\llfl'W flfll'Jl.J'J �l:JJ'W l,jftfll'\ll l'l1:JJ7�J;1':J.Jfl'I.Jll\91 ft�fttll'W fll'JtU llft�'l"l l:Jll:JllJ 'b''U 'ell,jft'\11'1:ll:JJl'Jtlft ,!Jlfl\91 !�'Vllfll:J1'U 'el ,!J 

fl'I.Jff'W'\111'1"1V'rl1'el'rldff'W�'il�1�l,jft�l��li'J'J:JJJ'W,ir:JJ7fl�ey� 

\91111-:i\91 'el 1-udu ft� -:i � -:itfl 1 'el-:iiJ 'el'Vl 7-:i fl 7':i i�'W � 1' � l,J ft� 1� 11:Jl,J 1;1 � 1�� lin :J.J 1i lll 'W fl\917:JJ in m1-u 1 �:JJltUl,J 1;1� 7fl17:JJ ll\91 fl\917-:i 
.., !ll liJl'"' ,,% 'U'el,!J'J��'IJ'U'ell,jft'i:lllll'Jtll l  1;1'�,!J l\91�,!J'W 

- 'Jlflllft'W'el,'el'Ull:J c1ii�'eJ,!J'U'j'IJ'LJ1,!J) 1'W\911;1l��iiftm'\l'lflti'el-:in1'rl1'1.Jff'W'\111'1"1V'rl1'el'rldff'W'el�l,!ll�l:J1fl'W (i'ell,jft'J�f)'IJ� 1)

!ll <!I "" ,1 di 
'1 

.., d d .., liJ � liJ !ll , !ll - 'U'ell,jft'el'W'W'elfll'rl'W'el'illfl'JlflllJ;1''W'eJOJf'el'Ull:JOJ5,!J'J1:JJ'el� 'W'J��'IJ'\11 1 '\ll'i:lllll'Jtlft,!Jlfl\91 l� l�l:J\91H ( l�llfl 'U'ell,jft'Jlfll\911;11�) 

'rl1'el 1�1:Ji'el:JJ c1�lln oil''el:JJJ;1�r11'W1rum'il1m1m\9lm�) n1111'1.Jff'W'\111'1"lvJ'W'rl1'el'rldff'Wtl''W coil''el:JJJ;11�i'IJ� 2) 
� � 

9/ 0 QJ � QI r/ .di ,: � .ik 1l) ll/i 3/ 3/ � "JI ..J QJ llJ 9) 9/ d. llJ I QJ \J) 9/ - 'U'ell,jft'i:ll'rl'J'IJJ;1''W'\ll'J'l"ll:Jl'i'J'el'rl'Wft'WOJ5,!J l:JJ l�'ell,!l'el,!l'illfl'U'ell,jft'Vl'i:lllll'Jtlft,!llfl\91 l�'illfl\911;11� ('U'ell,jft'l'l !:IJ'i:lllll'Jtlft,!Jlfl\91 !�)

91 QJ ..J 
('U'ell,jft'J��'IJ'\11 3) 

.. .., ,I 

ft'W m '1"11:J 

' 
. .., "" 

'j'��'IJ'\11 1 

503,561,595.35 

.., "" 

'IJ1'\ll 

tU 1'W'\ll 30 l:JJ'JoJll:J'W 2565 

14,301.00 503,575,896.35 
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1Jl'Vl 

ti! 1'Wvi 30 UJ1llcJ'U 2564 

462,078,155.05 18,790,200.00 480,868,355.05 

1�'U a -:i 'Vl'W �W'"' �-:ilia� 11�'\.l M'Vl'W ll 1 'il1m1m191m191�flfl 1Tl 1-:iB-:i "l f el th-:ii'1911 'il'W i 'U \91 a 1191 �fl flm'W 'fl ci el-:i111:1�t1 fl i 191 
q I qJ q OJ 

'1.h �!il'Vl el di 'U 'i � \il1J� 1 t!'U 'l.h � flel1J �1cJ\91'j lfll'i'Vl'U 'lJ el-!l1J�ll'Vl 'ii 191'Vl �! ii cJ'U �fl fl fll'\i'l'fl ciei-:i� ;el 'UlcJ i 'U \91a7191� '\ll91i-:i :«'U 
� ' 

el drn�'W 'Vl 1-:im1 fl el-!l'VJ'W 'ii� til'I.H'm1'fl 1�-e3/ 1-:i B -:irl1ttf rn'fl� el-:iiJ el!'l'I ci1� 

!'fl� el-:!lJel'Vl N fll'j !�'U �-:i ;el 'lJ lcJ, 'U \911:11191� "lilM \] fl'W 'ii l'it\! 111flfl ill'\i'l 'fl Tiel-!l!!�\]fl'l.h �!il'W � l'il lfl':ilrll\911:11191�!'.i fll'j 

-e3/1-:iB-:i t f el th-:ii'1911 'il'W fll'i !fl'W el'il'fll;el'lllcJ 1191cJr:i'�1tt�elU'l'I ci-;1 n1tt'Wl9111m�1�'U'Vl 1-:i1�elfl�-:i Mf 1Jfll'ifl'W1Jfl'W'W 'ii lfl 
� ' 

I I r 3/ I 

6U'el:irnvin-:i1fl\91 M'il�tl fl'\l191el clim�i1Jvi 2 ! 'fl� el <JlJel'Vll<Jfll'i!�'U!'l'I TITW '1.h�flel1J�1cJ \91'.ilfll'i'Vl'Wviel c!'i �'l'l ll<Jfll'i! 6U'1 
OJ cu qJ Q 'U 

' ' " 

! 'W el<J 'ii lflfl l'i ! 'Uft cJ'U!! 'U 1:1-!l eJ \91'.i 1191 el fl! ii cJ i 'U \911:11191 

" " 

1J fl'l'l'W 'ii lfl!�'l-!1:f 'UN1:1!!1:1 �191 el fl! ii cJ 

1:lfl'l'l'W 'ii lflfll'i 'UlcJ!�'U M'Vl'U 
� ' 

freJ\91'.ill91elf1!1JcJ 

_ 1 � .Ji 
1J'.i1J'U'U1:l-!l\911ll

0\91'.il\91ftll91 

22,202,416.68 

1Jl'Vl 

503,575,896.35 

2,883,063.05 

8,277,702.52 

503,575,896.35 

22,202,416.68 

2,883,063.05 

8,277,702.52 
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" 

l'i'W ft'W l'll�fll':i !�'W 

'J) ,J. li. ,:::,,, 
l 'illl'i'W 'il lflfll':i'llm-:J'W 1:1'1'1'J'W

r11H'�1vti'1-:i�1cJ

,:::,,, 9/ I ,:::,,, 

!'1'WM'l'J'WU'ffM\911cll;J1:1'fll�\l'lii':i':i:lJ 

i�'W N 1 niimt111 
" " 

�fll'i'W'il1m1'Wifuri1:1u1:1�\91elmi'lv 
" 

�fll'i'W 'illflfll':i 'U 1m1'W 1:1'1'1'J'W 

l'i'Wft'Wl17'1fll':ii1'W 

" "
9/ ,:::! Q) � ,::!! I 

I 'illl'i'W 'il lflfll':i':ill'llel 'fl'Wl'i'W 1cJ1:1'1'1'J'W 

r11H'�1cJti'1-:i�1cJ 

""'� "' 
:w el 1°r:mrn m ll cJ 

.1� .Ji 
1J':ill'U'WM\l'll:lJ

el\l'l':il\l'IJ:11\91 

" 

lJel\l'l':il\91 elm i'J cJ 

.1� .Ji 
lJ':ill'IJ'Wl:1'1\l'll:lJ

el\l'l':il\l'll:11\91 

29,906,958.05 

lll'\11 

1lll1 

10,340,539.86 

622,062.97 

1,096.49 

22,679.45 

480,868,355.05 

2,173,987.03 

21,376,264.21 

8,256,653.46 

30,341.97 

615,413.31 

1,738.67 

26,246.52 

':11:lJ 

10,340,539.86 

622,062.97 

1,096.49 

22,679.45 

':11:lJ 

480,868,355.05 

29,906,958.05 

2,173,987.03 

21,376,264.21 

8,256,653.46 

30,341.97 

615,413.31 

1,738.67 

26,246.52 

fl el'1 'l'J'W lJ'flllm�cJ-:J�l'W('fl'j �\l'l�ell 'illfi\91 'il lflfll'j � �flt\jt\jl liim:wwuua'IJ�\l'l l:lJfll'j � �fl'W'W �'j �\j '1 fl w t1i el -:JlJel 
, 91 

d 
91 

Y11-:inm1u iu el-:J'illflflel'1'1'J'WlJ�fll'i'W elo1-:i '11nm:w fl'Wl'l!'l"HJl11'1fl m1m1-:in�11'il�t1rnn1l'i'W \91 t m�v�nmef u fl'W 
dl 

I 
' ' 

I 
9JQ.1 ,::i d ,J_ 

mN'l'J'W 'il '1 :lJ'fll\911l'il� \91':i1l 'fl17:lJ! 'ff cJl'ilcJ'illflfll':i lfllll'i'W 
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fHJ �VJ 'W "liJ 11 �m11i"w eJ'VI 1� f71'j 11m11 el '11 d �'W 'Vil� fm i�'W �!�'W!1w,m� rn.h� !'VI fl' �for 'W � � "liJn m1m i1mrn1e1 \91 'j 1 
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