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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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เรียน    ผู้ถือหน่วยลงทุน  
       กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 
 

        บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ของกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น
ไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ เพ่ือรายงานผลการดําเนินการของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ  

 
        บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                                   ขอแสดงความนับถือ 
                                                 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดวิิเดนด ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 

Krung Thai High Dividend RMF

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KT-HiDiv RMF 28 พฤศจิกายน 2556 15.0192 0.44% 2.18% -0.87% 3.83% 3.13% 1.12% N/A 4.66% 
Benchmark - - 4.64% 3.75% 1.66% 8.97% 5.83% 3.09% N/A 4.96%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 9.48% 7.87% 9.40% 9.95% 19.56% 16.57% N/A 14.79% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 9.94% 8.38% 10.05% 10.53% 22.92% 19.23% N/A 17.83% 

Benchmark = ดชันีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KT-HiDiv RMF N/A -2.98% 14.86% -4.14% 13.22% 22.38% -9.00% 1.38% -8.65% 19.88%
Benchmark N/A -1.68% 9.31% -15.37% 27.70% 15.66% -3.42% 2.38% -7.55% 19.91%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A 9.00% 12.42% 12.94% 14.32% 7.60% 11.97% 9.98% 29.98% 12.05%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A 13.29% 15.73% 18.25% 18.58% 7.42% 13.71% 10.81% 35.89% 13.02%

* ผลการดําเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = ดชันีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดวิิเดนด ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 19,537.63 1.87  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 267.94 0.03  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,232.87 0.21  

ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง 154.72 0.02  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 128.60 0.01  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 22,321.76 2.14  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า 

(บาท)  
 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด 418,682.56 16.81% 

2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 337,737.11 13.56% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 305,619.02 12.27% 

4 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 176,262.07 7.08% 

5 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 166,612.39 6.69% 

6 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด 114,029.28 4.58% 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 108,251.75 4.35% 

8 บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 98,169.48 3.94% 

9 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 96,447.14 3.87% 

10 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 91,984.31 3.69% 

  อ่ืน ๆ 577,029.40 23.17% 

 รวม 2,490,824.51 100.00% 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
PTR = 84.00% 

 
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

รายละเอียดการลงทุน KT-HiDivRMF มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ   977,699,839.50 91.28 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  80,547,080.00 7.52 
             หมวดทรัพยากร  268,361,145.50 25.05 
             หมวดเทคโนโลยี  141,823,075.00 13.24 
             หมวดธุรกิจการเงิน  209,282,404.00 19.54 
             หมวดบริการ  110,257,366.00 10.30 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  10,193,500.00 0.95 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  157,235,269.00 14.68 
 อื่นๆ   93,434,010.73 8.72  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              99,534,736.64 9.29  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -6,100,725.91 -0.57 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,071,133,850.23 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร              มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
   เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. บริทาเนีย        2,420,520.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย        23,509,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์        4,107,420.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนท์เชียลกรุ๊ป       16,435,200.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ทุนธนชาต        16,432,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น     3,654,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท       72,212,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยออยล์       4,721,825.50 
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา       7,610,625.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล      12,428,300.00  
หุ้นสามัญ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น       6,481,250.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู       7,573,750.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์       3,037,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บีซีพีจี       3,239,360.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     68,996,100.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป       19,096,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี     6,596,800.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)     17,596,250.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)     18,483,600.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)     17,417,800.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)     18,100,104.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)    11,554,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ        9,035,850.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไดนาสต้ีเซรามิค        3,271,050.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์      19,356,650.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น     14,745,844.00  
หุ้นสามัญ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป       3,303,150.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์        1,087,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. จีเอฟพีที        2,951,760.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร       48,454,750.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์       22,644,000.00 
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KT-HiDiv RMF 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดวิิเดนด ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 

Krung Thai High Dividend RMF

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. นํ้ามันและการค้าปลกี      2,125,620.00  
หุ้นสามัญ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง        9,134,040.00 
หุ้นสามัญ บมจ.ไทยประกันชีวิต      7,940,650.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง       5,012,800.00  
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส     77,641,500.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โอสถสภา       6,267,250.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส      3,798,175.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์       2,752,100.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์       4,336,050.00 
หุ้นสามัญ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ     5,675,720.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี       6,787,080.00 
หุ้นสามัญ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์      3,148,740.00  
หุ้นสามัญ บมจ.ราชธานีลิสซ่ิง        7,232,960.00 
หุ้นสามัญ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์       39,145,080.00 
หุ้นสามัญ บมจ.อินโดรามา  เวนเจอร์ส       3,540,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล     473,970.00  
หุ้นสามัญ บมจ.ราช กรุ๊ป       19,620,550.00  
หุ้นสามัญ บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น     5,943,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น       5,945,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม     79,115,850.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย        57,801,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้า        24,500,850.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ        5,587,350.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี        1,198,180.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป       3,465,280.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)        9,084,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์       4,494,600.00  
หุ้นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์        55,641,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ศุภาลัย        8,925,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง      3,859,170.00  
หุ้นสามัญ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี      1,640,100.00  
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. สยามแม็คโคร        7,466,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน        3,336,450.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์        8,506,266.00 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 
1 ปี ขึ้นไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับตํ่าสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มี
ความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงิน

ต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง

มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA 

A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า 

BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ ่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่าง
มากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

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

(Default Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที ่จะเกิดขึ ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ 
(Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้
ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุน

จะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะ
สั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ
ชําระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที ่มี
เครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วน
แนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซ่ึง
รับภาระผูกพันในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทต้ิง
ประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือ
การเงินขององค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การ
ลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่าง
ใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล 
(Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิต
ปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
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เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) 
Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดย

อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกัน
โดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความ
เป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชําระหนี้ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืน
ตามกําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจํากัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการ
ชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน    

     
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนด
ให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมี
สัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 



 

 

P a g e  10 | รายงานประจําปี 
 

KT-HiDiv RMF 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดวิิเดนด ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 

Krung Thai High Dividend RMF

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัด
อันดับท่ีสูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตาม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับ
สภาวะที่เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
 
 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
สําหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะ
สั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว 
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรอื “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึน
ปรับลงหรือคงท่ีโดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 ปิดท่ี 1,608.76 จุด ปรับตัวลดลง 14.67 จุด หรือลดลง 0.90% เม่ือเทียบกับวันท่ี 29 ตุลาคม 

2564 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ระดับ 1,718.55 จุด และมีจุดตํ่าสุดของปีในเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ระดับ 
1,517.51 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 75,117.06 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 158,482.71 ล้านบาทนักลงทุนทั่วไปขาย
สุทธิ 7,866.74 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 4,776.72 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 171,126.41 ล้านบาท  
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ กลุ่มบริการเฉพาะกิจเพ่ิมข้ึน 42.46% กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการปรับตัวลดลง
มากที่สุด คือ กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ลดลง 49.21% สําหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ กลุ่ม
พลังงานฯเพิ่มขึ้น 4.20% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 4.14% กลุ่มเทคโนโลยีฯเพิ่มขึ้น 1.03% กลุ่มธนาคารลดลง 3.05% 
และกลุ่มพาณิชย์ลดลง 7.76%      

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 ได้แก่ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วในหลายประเทศ ทําให้มีการผ่อนคลาย
มาตรการ Lockdown กลับมาเปิดเมือง เปิดประเทศ ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และหนุนให้
เศรษฐกิจทั่วโลกทยอยฟื้นตัว ยกเว้นจีนที่ยังคงใช้นโยบาย Zero Covid และมาตรการ Lockdown ซึ่งเป็นปัจจัยกดดัน
ต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจจีนและโลก 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ นโยบายการเงินที่เข้มงวดทั้ง การลดการอัดฉีดเม็ดเงิน 
และ การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสําคัญต่างๆทั่วโลก รวมถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายที่เข้มงวดของจีน และปัญหา
ความรุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศ ฯลฯ นํามาซ่ึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 

3. ราคาพลังงานและราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอุปทานที่ขาดแคลนทั่วโลก และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน
ทําให้เกิดความกังวลต่อการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ัวโลก 

 
คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2565 

1. เศรษฐกิจไทยยังทรงตัวได้ จากการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวหลังความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด
คลี่คลาย และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ และมาตรการหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ขณะที่ปัจจัยสงครามในยูเครน, มาตรการ Zero Covid และการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมถึงภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไทยเร่งตัวสูง ลดทอนกําลังซ้ือ
ครัวเรือน และเพ่ิมต้นทุนทางธุรกิจ 

2. เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณชะลอตัว เห็นได้จากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ถูกกดดันจากความกังวลต่อค่าครองชีพที่สูงข้ึน 
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในหลายประเทศ 
ส่วนจีนคาดว่ายังคงใช้นโยบาย Zero Covid ต่อไป ขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพ่ือหนุน
เศรษฐกิจให้กลับมาปกติ 
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3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงแนวโน้มการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง และการปรับลดขนาดงบดุลจะเริ่มเร่ง
ตัวขึ้น โดยต้องติดตามตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการส่งสัญญาณจากเฟด ซึ่งนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นนี้
ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และเป็นผลลบต่อภาวะการเก็งกําไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงท่ัวโลก 

4. สถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรฐัศาสตร์ (Geopolitical Risks) ความยืดเย้ือของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และความสัมพันธ์
ระหว่างจีน-สหรัฐ หลังการเยือนไต้หวันของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงใน
การลงทุนในภูมิภาค 

5. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มดีข้ึน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะปกติหลังสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19  คลี่คลาย และรัฐบาลยกเลิกมาตรการควบคุมเกือบทั้งหมด โดยธุรกิจภาคการท่องเที่ยวคาดว่า
จะเป็นธุรกิจท่ีรายงานผลประกอบการฟ้ืนตัวมากท่ีสุด   
 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือ
การเลี้ยงชีพ มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ลดลงจาก 91.96% เป็น 91.22% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยเม่ือเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 
24.04%, กลุ่มธนาคาร 19.59%, กลุ่มเทคโนโลยีฯ 15.70%, กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 9.78% และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง 8.64% 
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กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 

สินทรัพย์    
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 3.2, 3.3, 4, 9 977,699,839.50  883,943,001.80
เงินฝากธนาคาร 6 95,160,926.19  80,970,253.66
ลูกหนี้    
 จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 254,974.99  223,722.37
    จากการขายเงินลงทุน 4,120,124.80  4,572,814.04
รวมสินทรัพย์  1,077,235,865.48  969,709,791.87

หนี้สิน   
เจ้าหนี้   
 จากการซ้ือเงินลงทุน 3,490,927.62  6,468,117.93
 จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 628,705.40  296,390.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9 1,927,272.85  1,782,444.89
หนี้สินอ่ืน 55,109.38  54,392.67
รวมหนี้สิน 6,102,015.25  8,601,345.85
สินทรัพย์สุทธิ 1,071,133,850.23  961,108,446.02

สินทรัพย์สุทธิ   
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 713,174,727.89  664,626,366.51
กําไร (ขาดทุน) สะสม   
 บัญชีปรับสมดุล 3.6 194,534,347.17  172,833,751.11
 กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน 10 163,424,775.17 123,648,328.40
สินทรัพย์สุทธิ  1,071,133,850.23  961,108,446.02
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 3.7 15.0192  14.4608
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 71,317,472.7078  66,462,636.5813

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน   

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 
 
 

จํานวนหน่วย
(หน่วย) 

มูลค่ายุติธรรม 
(บาท)  

ร้อยละ 
ของมูลค่า 
เงินลงทุน

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน   
 หุ้นสามัญ   
  ธุรกิจการเกษตร   
   GFPT - บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) 200,800 2,951,760.00  0.30
  ธนาคาร   
   BBL - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 474,200 68,996,100.00  7.06
   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 126,600 18,483,600.00  1.89
   KKP - ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 238,600 17,417,800.00  1.78
   KTB - ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1,005,500 17,596,250.00  1.80
   SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 109,000 11,554,000.00  1.18
   TCAP - บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 410,800 16,432,000.00  1.68
   TISCO - บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 171,200 16,435,200.00  1.68
   TTB - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 13,308,900 18,100,104.00  1.85
    185,015,054.00  18.92
  วัสดุก่อสร้าง   
   DCC - บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด (มหาชน) 1,211,500 3,271,050.00  0.34
   SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) 178,400 57,801,600.00  5.91
   TASCO - บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน) 240,200 4,107,420.00  0.42
     65,180,070.00  6.67
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์   
   IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 84,300 3,540,600.00  0.36
      
  พาณิชย์   
   BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) 126,600 4,336,050.00  0.44
   CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 377,400 22,644,000.00  2.32
   CRC - บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 141,500 5,943,000.00  0.61
   HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 188,500 2,752,100.00  0.28
   MAKRO - บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 207,400 7,466,400.00  0.76
    43,141,550.00  4.41
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)   

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 
 
 

จํานวนหน่วย
(หน่วย) 

มูลค่ายุติธรรม 
(บาท)  

ร้อยละ 
ของมูลค่า 
เงินลงทุน

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
   ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 406,500 77,641,500.00  7.94
   DTAC - บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 81,200 3,654,000.00  0.38
   INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 772,800 55,641,600.00  5.69
    136,937,100.00  14.01
  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์   
   HANA - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 109,300 3,798,175.00  0.39
   KCE - บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) 25,900 1,087,800.00  0.11
    4,885,975.00  0.50
  พลังงานและสาธารณูปโภค   
   BANPU - บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 605,900 7,573,750.00  0.78
   BCP - บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 212,500 6,481,250.00  0.66
   BCPG - บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) 339,200 3,239,360.00  0.33
   BGRIM - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 90,000 3,037,500.00  0.31
   EA - บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 57,900 5,587,350.00  0.57
   EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 143,700 24,500,850.00  2.51
   GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) 106,400 6,596,800.00  0.68
   GULF - บริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนอร์จี ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 383,300 19,356,650.00  1.98
   GUNKUL - บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 1,773,600 9,134,040.00  0.93
   OR - บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) 88,200 2,125,620.00  0.22
   PTG - บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 86,200 1,198,180.00  0.12
   PTT - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 2,005,900 72,212,400.00  7.39
   PTTEP - บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 435,900 79,115,850.00  8.09
   RATCH - บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 478,550 19,620,550.00  2.01
   SPRC - บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) 324,300 3,859,170.00  0.39
   TOP - บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 86,639 4,721,825.50  0.48
    268,361,145.50  27.45
  สื่อและสิ่งพิมพ์   
   MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 190,400 3,465,280.00  0.35
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-HiDiv RMF 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดวิิเดนด ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 

Krung Thai High Dividend RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)   

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 
 
 

จํานวนหน่วย
(หน่วย) 

มูลค่ายุติธรรม 
(บาท)  

ร้อยละ 
ของมูลค่า 
เงินลงทุน

  เงินทุนและหลักทรัพย์   
   BAM - บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 205,800 3,148,740.00  0.32
   SAWAD - บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 145,000 5,945,000.00  0.61
   THANI - บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) 1,614,500 7,232,960.00  0.74
    16,326,700.00  1.67
  อาหารและเครื่องด่ืม   
   AAI - บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 85,400 473,970.00  0.05
   CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 36,600 3,303,150.00  0.34
   CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 1,919,000 48,454,750.00  4.96
   OSP - บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 236,500 6,267,250.00  0.64
   TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 1,060,900 19,096,200.00  1.95
    77,595,320.00  7.94
  การแพทย์   
   BCH - บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) 671,800 12,428,300.00  1.27
   BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 306,300 9,035,850.00  0.93
   BH - บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) 19,800 4,494,600.00  0.46
   CHG - บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จํากัด (มหาชน) 2,402,900 8,506,266.00  0.87
    34,465,016.00  3.53
  ประกันภัยและประกันชีวิต   
   TLI - บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 512,300 7,940,650.00  0.81
  บรรจุภัณฑ์   
   SCGP - บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 96,400 5,012,800.00  0.51
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   
   AMATA - บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 171,100 3,336,450.00  0.34
   AP - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 927,000 9,084,600.00  0.93
   BRI - บริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) 263,100 2,420,520.00  0.25
   CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 110,700 7,610,625.00  0.78
   LH - บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 4,254,900 39,145,080.00  4.00
   ORI - บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) 665,400 6,787,080.00  0.70
   SPALI - บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 425,000 8,925,000.00  0.91
   WHA - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 3,742,600 14,745,844.00  1.51
    92,055,199.00  9.42
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-HiDiv RMF 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดวิิเดนด ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 

Krung Thai High Dividend RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)   
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

 
 
 

จํานวนหน่วย
(หน่วย) 

มูลค่ายุติธรรม 
(บาท) 

 
ร้อยละ 

ของมูลค่า 
เงินลงทุน 

  ขนส่งและโลจิสติกส์   
   AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 317,700 23,509,800.00  2.40
   BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 603,800 5,675,720.00  0.58
    29,185,520.00  2.98
  ยานยนต์   
   SAT - บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 77,000 1,640,100.00  0.17
    รวมหุ้นสามัญ (ราคาทุน 948,469,263.85 บาท) 977,699,839.50  100.00
  รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 948,469,263.85 บาท) 977,699,839.50  100.00

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-HiDiv RMF 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดวิิเดนด ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 

Krung Thai High Dividend RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 
รายได้ 3.1    
 รายได้เงินปันผล 9 37,861,411.39  33,694,410.13
 รายได้ดอกเบี้ย  236,697.77  141,743.40
 รวมรายได้  38,098,109.16  33,836,153.53
ค่าใช้จ่าย 3.1   
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  7, 9 19,537,630.92  17,150,490.13
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  7 267,944.66  235,206.71
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7, 9 2,232,872.11  1,960,056.05
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  61,000.00  60,000.00
 ค่านายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์ 3.3, 9 2,665,182.40  3,119,034.75
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 8 222,309.48  226,511.88
 รวมค่าใช้จ่าย  24,986,939.57  22,751,299.52
รายได้สุทธิ   13,111,169.59  11,084,854.01
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 3.1, 3.2   
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  41,597,770.65 74,257,919.33
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (14,932,493.47)  196,463,874.36
 รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุนท่ีเกิดข้ึน    
  และยังไม่เกิดข้ึน  26,665,277.18  270,721,793.69
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 39,776,446.77  281,806,647.70
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-HiDiv RMF 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดวิิเดนด ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 

Krung Thai High Dividend RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

 บาท 
 2565  2564 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก    
 การดําเนินงาน  39,776,446.77  281,806,647.70
 การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 200,807,521.21  138,352,833.59
 การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี (130,558,563.77)  (155,153,898.39)
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 110,025,404.21  265,005,582.90
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี 961,108,446.02  696,102,863.12
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี 1,071,133,850.23  961,108,446.02

 
หน่วย 

2565  2564 
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน    

 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)    
 หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 66,462,636.5813  67,378,474.2445
    บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี 13,535,345.0581  10,583,777.7093
 หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี (8,680,508.9316)  (11,499,615.3725)
 หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 71,317,472.7078  66,462,636.5813
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-HiDiv RMF 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดวิิเดนด ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 

Krung Thai High Dividend RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

 กองทุนเปิดกรุงไทย หุ ้นไฮดิว ิเดนด์ เพื ่อการเล ี ้ยงช ีพ (Krung Thai High Dividend Equity RMF : KT-HiDiv RMF) 
(“กองทุน”) มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ โดยผู้ลงทุน
มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทท่ี   จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่มีปัจจัยพ้ืนฐานและผลการดําเนินงานท่ีดี มีอัตราการจ่ายเงินปันผลท่ีดีและสม่ําเสมอ  

  กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
ไม่มีกําหนดอายุของโครงการและไม่มีการจ่ายเงินปันผล กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 มีทุนจดทะเบียน
ของโครงการรวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท 

  กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีนโยบายที่จะลงทุน ในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐาน ผลการดําเนินงานที่ดี มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี สมํ่าเสมอ และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผล      ในอนาคต โดยมีอัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์เหล่านี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สําหรับกรอบการพิจารณาคัดเลือก
หลักทรัพย์จะประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1. ประวัติและอัตราการจ่ายเงินปันผลในอดีต พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากปันผล (dividend yield) ความ
สม่ําเสมอในจ่ายเงินปันผล รวมถึงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตลาดฯ และ/หรือ 

  2. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่คาดการณ์ในอนาคต พิจารณาจากโครงสร้างการเงิน ศักยภาพจ่ายเงินปัน
ผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ/หรือ 

  3. สถานะการเงิน ผลประกอบการ และกระแสเงินสดทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท 
  ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนพิจารณากรอบการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์โดยขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความ

เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ โดยพิจารณาถึงความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ควบคู่
ไปด้วย 

  สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารหนี้กึ่งทุนตราสารทางการเงิน 
และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื ่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื ่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ 

  กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด รวมทั้งกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือ
ทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 
และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างไรก็ตามกองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 



 

 

P a g e  24 | รายงานประจําปี 
 

KT-HiDiv RMF 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดวิิเดนด ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 

Krung Thai High Dividend RMF

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน  
  งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุน ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กําหนดไว้ให้
กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบ
การเงิน 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
  3.1.1  รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี ้
    ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
    ดอกเบี้ยรับจากการตัดจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาท่ีเหลือ 
  ของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง     
    เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันท่ีมีสิทธิท่ีจะได้รับ     
    กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จําหน่าย

เงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
    กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้

หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 3.1.2 รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
 3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน 
   ณ วันท่ีรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิ

ในเงินลงทุน 
   หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิ

ในการจองซ้ือหุ้น) ถือพ้ืนฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
   ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื ่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที ่สุดของมูลค่า

ยุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น 
  กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 3.3 เครื่องมือทางการเงิน 
   กองทุนรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการ

ทํารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุนทันทีเม่ือเกิดข้ึน  

  การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
   สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และ

การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
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  หนี้สินทางการเงินท้ังหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 
 3.4  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
   ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเกิดจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการ

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี  ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวนลงทุนและค่าจัดพิมพ์
รายงานประจําปี มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี 

 3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่

ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย
บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้ ท้ังนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบตุรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

   นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรือ
อยู่ภายใต้อํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น
สาระสําคัญของกองทุน 

 3.6 บัญชีปรับสมดุล 
 ในกรณีท่ีขายหรือรับซ้ือหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทําให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่า
เทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกําไรสะสม 

 3.7 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
   กองทุนคํานวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ี

จําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี 
 3.8 การใช้ดุลยพินจิและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 

4. เงินลงทุน 
  เงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2565 2564 
 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน   
 หุ้นสามัญ 948,469,263.85 977,699,839.50 839,779,932.68  883,943,001.80
รวมเงินลงทุน 948,469,263.85 977,699,839.50 839,779,932.68  883,943,001.80
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5. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน   
  กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้ 

 บาท 
 2565  2564 
ซ้ือเงินลงทุน 944,807,228.17  1,031,159,304.76
ขายเงินลงทุน 877,715,667.65  1,049,067,978.90

6. เงินฝากธนาคาร 
  กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 ดังนี้ 

 2565 2564 
 อัตราดอกเบี้ย

% 
จํานวนเงิน 

บาท 
อัตราดอกเบี้ย 

% 
 จํานวนเงิน 

บาท 
ประเภทออมทรัพย์      
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 0.35 95,160,926.19 0.25  80,970,253.66
 รวม  95,160,926.19   80,970,253.66

7. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ คิดในอัตราร้อยละ 1.8725 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ

กองทุน  
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.025680 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.07497 ต่อปี) ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน  
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราร้อยละ 0.2140 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี) ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน  

  ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคํานวณทุกวันทําการ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแตล่ะวันเป็นฐานในการคํานวณ 
  อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
8. ค่าใช้จ่ายอื่น 
  ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม

ธนาคารและค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่า
จัดทํารายงานเสนอผู้ถือหน่วย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ 

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
  ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 

ชื่อกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  ลักษณะความสัมพันธ์ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียน 
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการ

 กองทุนถือครองหุ้นเป็นส่วนใหญ่ 
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บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด 
 (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด) 

เป็นบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการ
 กองทุนถือครองหุ้นเป็นส่วนใหญ่ 

    รายการท่ีสําคัญสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้ 
 บาท   
 2565 2564  นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 19,537,630.92 17,150,490.13  ตามที่ระบุในสัญญา 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,232,872.11 1,960,056.05  ตามที่ระบุในสัญญา 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)     
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์    

 ซ้ือเงินลงทุน 27,669,699.43 23,356,596.11  ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทุน 35,719,143.56 12,215,856.82  ราคาตลาด 
 รายได้เงินปันผล 742,786.00 411,235.00  ตามที่ประกาศจ่าย 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์    

 ซ้ือเงินลงทุน - 2,841,525.13  ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทุน - 2,622,808.18  ราคาตลาด 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด    
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์    

 ซ้ือเงินลงทุน 128,253,639.66 171,551,864.07  ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทุน 153,111,742.84 207,804,234.27  ราคาตลาด 
 ค่านายหน้า 418,682.56 608,866.61  อัตราตลาด 

  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 
 บาท 
 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 1,655,383.70  1,527,876.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 189,186.73  174,614.49

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
เงินลงทุน 17,596,250.00  17,149,950.00
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10. กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน 
  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2565  2564 

กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน เริ่มสะสม    
 ต้ังแต่วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556   
  กําไร (ขาดทุน) สะสมต้นปีท้ังสิ้น 123,648,328.40  (158,158,319.30)
  การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 39,776,446.77 281,806,647.70
  กําไร (ขาดทุน) สะสมสิ้นปีท้ังสิ้น 163,424,775.17  123,648,328.40

11. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน  
11.1  การประมาณมูลค่ายุติธรรม  

   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อ่ืนโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้
ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  

   ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1  ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือ 

     หนี้สินอย่างเดียวกัน  
 ระดับท่ี 2  ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตได้ 

     โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีคํานวณมาจากราคา  
    ตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น  

 ระดับท่ี 3  ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จาก 
     ตลาด (ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้)  

 บาท 
 ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3   รวม  
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565      
สินทรัพย์      
ตราสารทุนและกองทุน 977,699,839.50  -  -  977,699,839.50
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 บาท 
 ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3   รวม  
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564      
สินทรัพย์      
ตราสารทุนและกองทุน 883,943,001.80  -  -  883,943,001.80

 11.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  
   ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
   ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินของ

กองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 มีอัตราดอกเบี้ย

ปรับข้ึนลงตาม
อัตราตลาด 

มีอัตราดอกเบี้ย
คงท่ี 

ไม่มีอัตราดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน   
เงินลงทุน - - 977,699,839.50  977,699,839.50
เงินฝากธนาคาร 95,160,926.19 - -  95,160,926.19
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย - - 254,974.99  254,974.99
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 4,120,124.80  4,120,124.80
หนี้สินทางการเงิน     
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน - - 3,490,927.62  3,490,927.62
เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน 

- - 628,705.40  628,705.40

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 1,927,272.85  1,927,272.85
 

 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย

ปรับข้ึนลงตาม
อัตราตลาด 

มีอัตราดอกเบี้ย
คงท่ี 

ไม่มีอัตราดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน   
เงินลงทุน - - 883,943,001.80  883,943,001.80
เงินฝากธนาคาร 80,970,253.66 - -  80,970,253.66
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย - - 223,722.37  223,722.37
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 4,572,814.04  4,572,814.04
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หนี้สินทางการเงิน     
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน - - 6,468,117.93  6,468,117.93
เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน 

- -  296,390.36   296,390.36

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 1,782,444.89  1,782,444.89
11.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต 

    กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทาง
การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

 11.4   ความเสี่ยงด้านตลาด  
   กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกล่าวขึ้นอยู่กับ

ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าว อาจมีผลกระทบ
ทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสาร
ว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสารเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ 

 11.5  การบริหารความเสี่ยง  
    กองทุนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง  

 เช่น การกระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 
12. การบริหารจัดการกองทุน  

  วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารจัดการเงินของกองทุนคือการดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการ ด ําเน ินงานอย ่าง
ต่อเนื่อง และการดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของกองทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการ
จัดต้ังกองทุน 

13. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมแล้วเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 

1 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของ 

บริษัทจัดการหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th) 
 

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 

แสงจันทร์  ลี อรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  
  รัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 
  รติรัตน์ ธัญญวานิช  

  ยืนยง  เทพจํานงค์ 
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การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th" 

 
เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 
(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย

ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ท่ีใช้
ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบท
วิเคราะห์ บทวิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับ
ผลประโยชน์จากผู้ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื ่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื ่องจากเป็นข้อห้ามตาม
กฎหมายและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงาน
ของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอดูแนวทาง
นี้ได้ท่ี website ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) 
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)  

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

10 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

11 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

22 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

24 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
27 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
28 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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